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MElloM PoTEnSIalITET oG
aKTUalITET
Bā’IS onToloGISKE TRanSFoRMaSJon I IFUGao
av Jon henrik Ziegler Remme

Denne artikkelen diskuterer hvordan bā’i blant ifugao,
Filippinene, ikke er stabile ontologiske entiteter, men
veksler mellom to måter å eksistere på: potensialitet og
aktualitet. Korrekte relasjoner til bā’i er livsviktig for
menneskene og kan bare håndteres gjennom å inngå i utvekslingsrelasjoner med dem. Utveksling av griser og
andre offer mellom mennesker og bā’i foregår i ritualer
hvor bā’iene blir aktualisert som empirisk tilstedeværende
personer. På denne måten skapes en felles sosialitet mellom
mennesker og bā’i. Denne situasjonen er imidlertid
potensielt farlig siden den innebærer en risiko for at denne
delte sosialiteten blir totalisert, noe som for menneskene
vil bety døden. Å balansere bā’ienes eksistensformer mellom potensialitet og aktualitet er derfor av avgjørende betydning for menneskenes liv og reproduksjon. Artikkelen
viser videre hvordan begrepene ånder og guder vanskelig
kan fange denne ontologiske dynamikken siden den inkluderer ontologiske ustabile entiteter og både materielle
og immaterielle værensformer.

Why should concepts not be … open to manipulation? Why should it not be a
part of their use that the ambiguity of words, the logically illicit transformation
of one concept into another (like a spirit appearing in diverse forms) is exploited to the full by the users of what seems to be ‘one’ concept? (Gellner
2003:39)
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I hvilken grad er begrepet guder formålstjenlig å bruke i en komparativ
sammenheng? Gjør dette begrepet oss i stand til å begripe andre menneskers forhold til det vi kan kalle ikke-menneskelige aktører eller forleder
det oss heller til å tro at likhetene mellom oss og dem er flere enn de faktisk
er? de ikke-menneskelige aktørene man finner blant ifugaoene på
Filippinene er på mange måter like de man finner mange andre steder i
verden, men hvis vi er ute etter å fange den betydning de har i ifugaoenes
liv må vi være oppmerksomme på at de begrepene de har om dem ikke er
stabile, men at de er, slik Gellner påpeker, åpne for manipulasjon. Ønsker
vi å begripe andre folks guder, må vi altså også begripe deres begreper.
denne artikkelen retter oppmerksomheten mot den ontologiske dynamikk som ligger til grunn for mange av de praksiser hvorigjennom
ifugaoene forholder seg til det de kaller bā’i. hovedpoenget er at
bā’iene ikke er ontologisk stabile entiteter, men at de stadig veksler
mellom to måter å eksistere på. I det meste av hverdagslivet finnes de
kun som et potensial. deres eksistens kan imidlertid gjennom ulike
former for manifestasjon gjøres aktuell. denne aktualiseringen
innebærer en midlertidig etablering av en felles sosialitet mellom bā’i
og mennesker. En slik aktualisering er livsviktig for ifugaoene da det
kun er slik de kan helbredes og sikre gode avlinger. Samtidig er
aktualiseringen av bā’iene potensielt farlig siden de ofte ønsker å ta
med seg menneskenes livskraft til deres domene. da vil menneskets
kropp bli adskilt fra dens livgivende kraft, og en slik separasjon er
potensielt dødelig. Spenningen mellom bā’ienes livgivende og livsfarlige egenskaper er en sentral drivkraft for dynamikken i ifugaoenes
ontologi, og ved å fokusere på de praksisene som denne spenningen
håndteres gjennom, viser jeg at vi får en bedre forståelse av bā’ienes
karakter og den betydning de har i ifugaoenes liv. det gir oss også et
grunnlag for å diskutere i hvilken grad begrepet guder er passende som
en etisk betegnelse på disse vesenene.
IFUGaoEnE oG dERES Bā’IER

nord på den filippinske øyen luzon, i de stupbratte Cordillerafjellene,
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finner man ifugaoene, en folkegruppe som i tillegg til å være katolikker,
praktiserer sin egen animistiske religion hvor relasjonene mellom
mennesker og bā’ier er av avgjørende betydning for folks liv.1 de fleste
ifugaoene livnærer seg gjennom jordbruk. hvert hushold driver hagebruk i de bratte fjellsidene hvor de dyrker søtpoteter, frukt og grønnsaker, men det er likevel det enorme og eldgamle systemet av
overrislede terrasser som er hovedfokuset for ifugaoenes jordbruksvirksomhet. her dyrker de ris samt andre vekster som gror på steinmurene
som skiller terrassene fra hverandre. To ganger i året forvandles dette
mudderfylte terrasserte landskapet til et lysegrønt bølgende hav av risplanter, og når risen er tilstrekkelig modnet, kan hver familie høste inn.
Eierskap over risterrasser danner grunnlaget for ifugaoenes sosiale
lagdeling hvor de som eier nok terrasseland til å være selvforsynte med
ris frem til neste innhøsting, ansees som rike og mest prestisjefylte.
Mange familier holder også griser og høner. landsbyene består av en
samling husklynger som ligger spredt rundt omkring i landskapet. Selv
om ifugaoene i økende grad har begynt å bygge hus av betong og
bølgeblikk, bor fremdeles mange i små trehus bygd på påler hvor det
meste av dagliglivet foregår utenfor og til dels i skyggen under huset.
Ifugaoene deler dette landskapet med en hel rekke ulike typer
levende vesener som generelt går under betegnelsen bā’i.2 I hovedsak
kan disse deles inn i tre grupper. For det første finnes nun’apuh som er
vesener bestående av den gjenlevende livskraft til mennesker som har
dødd. når levende mennesker dør, vil deres livskraft fortsette å leve. I
en periode som normalt sett varer et års tid, vil den avdødes livskraft
befinne seg i en liminaltilstand hvor den oppholder seg i nærheten av
huset sitt. Etter et ritual hvor den døde gjøres oppmerksom på at han
eller hun faktisk er død, blir den døde gitt statusen nun’apuh. For det
andre finnes pinādeng. dette er vesener som holder til på spesielle
steder rundt omkring i landskapet: i store steiner, bekker, høye trær,
fjelltopper, fosser, elver og en rekke andre spesifikke steder i og rundt
landsbyen. disse er kjent for å la seg irritere av for eksempel barn som
kaster steiner på dem når de leker seg med å kaste steiner i elven, og
det er også de som eier villsvinene og andre dyr man kan jakte på i
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skogen samt rottene og insektene som ofte forpester risterrassene. En
tredje gruppe vesener er de som er knyttet til meteorologiske fenomener,
risdyrking, ulike former for beskyttelse, sykdom og helbredelse og en
hel rekke andre fenomener. denne mangfoldige gruppen går generelt
under navnet bā’i, hvilket som nevnt også brukes som en generisk betegnelse på alle disse tre typene.
Mye tyder på at mye av ifugaoenes religiøse landskap har eksistert i
sin nåværende form i lengre tid. Man finner klare kontinuiteter mellom
den verden av ikke-menneskelige vesener jeg møtte da jeg gjorde mine
feltarbeid på 2000-tallet og slik den er fremstilt i tidligere kilder (Beyer
1913, Barton 1946, lambrecht 1962). dette betyr ikke at den animistiske
religionen er statisk, men snarere at den er i stand til å inkorporere og tilby
løsninger også på modernitetens økonomiske, klimatiske og andre former
for usikkerheter (Endres og lauser 2011b). animismen er imidlertid ikke
enerådende i området. Spanske katolske misjonærer opererte her fra begynnelsen av 1800-tallet, men katolisismen fikk ikke ordentlig fotfeste i
landsbyen hvor jeg gjorde feltarbeid før på 1950-tallet. Katolisismen har
vist stort grad av tilpasning til den animistiske religionen (Rafael 2005,
Cannell 2001) og har i liten grad ført til markante endringer i ifugaoenes
forhold til bā’iene. Mange av mine informanter anser seg selv som
katolikker, men har ingen motforestillinger mot å ofre og relatere seg til
bā’iene. Kristne elementer er til en viss grad blitt inkorporert i animistiske
ritualer, men da gjerne i form av egne seksjoner med klare skiller til de
animistiske delene av ritualet slik at distinksjonen mellom animismen og
katolisismen i mange tilfeller er blitt forsterket snarere enn at det forekommer en form for synkretisme (Remme 2012b). Siden begynnelsen
av 1990-tallet har imidlertid ulike former for pinsebevegelser fått en økt
oppslutning i regionen, og med det er ifugaoenes forhold til bā’iene blitt
utfordret. Blant pinsebevegelsens tilhengere er det meste som har med den
animistiske religionen å gjøre, eksplisitt avvist, og her er det ingen som
kombinerer pinsebevegelsens ritualer med animistiske elementer. Til tross
for dette ser det ut til at den underliggende ontologiske dynamikk som i
denne artikkelen beskrives for ifugaoenes animistiske religion, i stor grad
også er operativ innenfor pinsevennenes religiøse praksiser.3
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FEllES SoSIalITET

Menneskene og bā’iene hører til i samme kosmos, men det er også
viktige forskjeller mellom dem. I motsetning til menneskene er bā’iene
normalt sett usynlige, i alle fall for menneskene. de holder også til andre
steder enn menneskene. Ifugaoenes kosmos er delt inn i fem hovedregioner. den delen hvor menneskene bor kalles Pugao. over og under
Pugao finner man henholdsvis Abuniyan og Dolom, og i tillegg finnes
to andre regioner lokalisert oppstrøms, Dāya, og nedstrøms, Lāgud, i
elven som passerer landsbyen. de ulike bā’iene er fordelt utover disse
regionene, enkelte på svært spesifiserte steder, og andre mye mindre
spesifikt. Nun’apuh for eksempel er det få som kan si hvor egentlig befinner seg. Selv de eldre mennene som tjener som rituelle eksperter, var
usikre på hvor nun’apuhene befant seg og refererte vagt til ”over det
fjellet et sted”. lokaliseringen av pinādeng er kanskje det som er mest
allment kjent blant landsbyboerne. Bestemte steiner, trær, bekker og fjell
blir gjerne identifisert som tilholdssted for pinādeng, men også disse er
usynlige, og man kan ikke vite helt sikkert om de faktisk er på disse
stedene eller ikke. Menneskene og bā’iene deler altså et felles kosmos,
men det er normalt sett en viktig dimensjonsforskjell mellom dem.
Bā’iene er separert fra menneskene gjennom sin usynlighet, og kontakt
mellom dem skjer derfor kun når denne dimensjonsforskjellen oppheves.
Bā’iene kan gjøre seg selv synlige ved å vise seg i menneskenes
drømmer og ved å ta bolig i kroppen til både dyr og rituelle eksperter i
besettelsesritualer. Jeg skal komme tilbake til dette, men først vil jeg diskutere hvordan relasjoner mellom mennesker og bā’i er blitt forstått
innenfor den type religion som her er blitt skissert, nemlig animisme.
Begrepet animisme var lenge et svært omdiskutert begrep, særlig
siden det av for eksempel Tylor (1958[1871]) ble knyttet til såkalte
primitive folks feilaktige sammenblanding av animerte og ikkeanimerte entiteter. animismebegrepet har imidlertid siden slutten av
1990-tallet gjennomgått en revitalisering og er i dag et sentralt tema i
den antropologiske debatten rundt ulike former for menneske-naturrelasjoner (for eksempel Bird-david 1999, Viveiros de Castro 1998, howell
1989, Århem 1996, descola 1996, 2006, harvey 2005, Cox 2007). des79
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cola (2006) knytter animisme til en form for identifikasjon basert på tilskrivning av felles eller ulik interioritet og fysikalitet. animisme er for
descola en identifikasjonsform hvor mennesker og ikke-menneskelige
vesener tilskrives en lik interioritet og en ulik fysikalitet. I mange
tilfeller begrepsfestes dette gjennom at mennesker og ikke-menneskelige vesener har en lik ”sjel” eller ”livskraft” (interioritet), men ulike
kropper (fysikalitet). Felles interioritet gir grunnlag for en felles
sosialitet.4 Mennesker og ikke-menneskelige vesener deltar i et felles
sosialt felt som kan kjennetegnes av ulike former for relasjoner: resiprositet, predasjon/jakt og beskyttelse (descola 1996:89–91). Mennesker og ikke-menneskelige vesener kan altså være i utvekslingsrelasjoner
med hverandre. de ikke-menneskelige vesenene kan jakte eller hevne
seg på menneskene og vice versa, og det kan være et ensidig eller
gjensidig beskyttelsesforhold mellom dem. I så måte skiller ikke relasjonene mellom menneskene og de ikke-menneskelige vesenene seg
kvalitativt fra disse samfunnenes mellommenneskelige relasjoner.
Mange steder finner man dessuten alle disse tre typene relasjoner mellom mennesker og ikke-menneskelige vesener på én og samme tid, noe
som gjør slike relasjoner komplekse og dynamiske. det som uansett
kjennetegner denne formen for religion er altså at det foreligger en felles
sosialitet mellom mennesker og ikke-menneskelige vesener.5
det kan imidlertid innvendes mot dette at en slik forståelse av
animisme gjør den mer statisk enn den i mange tilfeller faktisk er, og at
den derfor har en tendens til å fremstille den delte sosialiteten mellom
mennesker og ikke-menneskelige vesener som en totalisert sosialitet,
dvs. at den er realisert overalt og hele tiden. Pedersen (2001), som diskuterer animisme blant urbefolkninger i Sibir og Mongolia, antyder at
selv om disse folkenes animistiske religioner gir mulighet for en slik
totalisert sosialitet, så er dette i praksis nettopp kun en mulighet. I praksis, ”the totality will invariably be ruptured by countless asocial entities”
(Pedersen 2001:415). likeledes hevder Willerslev (2007) at hvorvidt
ikke-menneskelige aktører blir ansett for å være faktiske personer, og
dermed deltagere i en felles sosialitet med menneskene, avhenger av i
hvilken grad de involveres i relasjoner. Ikke-menneskelige aktører som
80

DIN 2012-2 ombrukket _DIN 26.11.12 14:46 Side 81

2/2012
personer og deltagere i en delt sosialitet foreligger dermed primært som
et potensial som kan bli realisert ved at de får en posisjon innenfor et
relasjonelt felt (Willerslev 2007:21). Med andre ord, ikke-menneskelige
aktører – som for eksempel bā’i – blir realisert som spesifikke personer
i det man inngår i relasjoner med dem.
dette mer dynamiske perspektivet på animisme ligger til grunn for
min tilnærming til ifugaoenes animistiske religion. For ifugaoene er bā’i
i aller høyeste grad virkelige, men de kan også sies å eksistere på ulike
måter. I noen tilfeller finnes de bare som et potensial. deres tilstedeværelse er da minimal, og menneskene forholder seg ikke til dem som
faktiske personer som de har relasjoner med. de er ikke tilgjengelig for
sansemessig erfaring, og finnes altså som et generelt potensial. I andre
tilfeller antar de en helt annen eksistensform hvor deres tilstedeværelse
er empirisk erfarbar. I besettelsesritualer, for eksempel, kan man både
høre og se dem, og ved å gjøre dette inngår man nødvendigvis i relasjoner med dem, for deres tilstedeværelse krever at man forholder seg
til dem, gjerne i form av at man utveksler med dem. Bā’ienes tilstedeværelse krever utveksling. Man må gi dem noe, og aller helst griser.
Bā’iene eksisterer altså på to ulike måter i Ifugao. de finnes som et
potensial, og de kan aktualiseres som faktiske, empirisk erfarbare
personer. Jeg vil derfor hevde at bā’iene må forstås som å operere innenfor et felt bestående av to typer ontologiske modaliteter: potensialitet
og aktualitet.6 Bā’ienes eksistens er med andre ord ikke statisk. deres
væren er foranderlig. For å bedre begripe denne dynamiske eksistensformen trekker jeg her på deleuze og Guattari og deres skille mellom
de to værensformene virtualitet og aktualitet (1994, 2010). Willerslev
oppsummerer på følgende måte hva som ligger i disse begrepene:
That something is actual principally means that it exists in the conventional
sense of being empirically present – that it can be experienced, observed, and
so on. The virtual, by contrast, does not share any of these characteristics. It
is rather like a ”phantom ideal” (derrida 1995:244), which does not exist in
the conventional sense of being physically given or present, but can only be
imagined as a kind of unthinkable abstraction or paradox, working on a purely
spiritual plane (Willerslev 2011:506, original utheving).
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det er viktig å understreke her at begrepet virtualitet ikke refererer til
noe uvirkelig slik begrepet er blitt brukt i den senere tid, som for eksempel i begrepet ”virtual reality”. I deleuziansk forstand er virtualitet
snarere mer virkelig enn aktuelle manifestasjoner (Kapferer 2006,
2005). det virtuelle er i dette perspektivet det primordiale eller opprinnelige rammeverk for den observerbare verdens aktuelle manifestasjoner (Willerslev 2011:506, Viveiros de Castro 2007). det
representerer i så måte et slags grunnleggende mulighetsrom. alle aktuelle manifestasjoner springer ut fra denne virtualiteten, og disse
manifestasjonene blir til i aktualiseringsprosesser, dvs. at de blir gjort
aktuelle – empirisk tilstedeværende – gjennom relasjonelle praksiser.
Jeg ser dette skillet mellom virtualitet og aktualitet som et skille mellom
det jeg kaller to måter å eksistere på, to ontologiske modaliteter. delvis
for å unngå misforståelse på grunn av begrepet virtualitet sine konnotasjoner, velger jeg å beskrive den virtuelle modalitet som potensialitet.
Bā’ienes veksling mellom å eksistere som potensialitet og som
aktualitet er helt sentral i ifugaoenes animistiske religion og mange
kulturelle praksiser er knyttet nettopp til en transformasjon av bā’ienes
ontologiske modalitet, enten fra potensialitet til aktualitet eller fra
aktualitet til potensialitet. Jeg vil i det følgende vise hvorfor denne
ontologiske transformasjonen er viktig og hvordan den blir generert.
lIVSFaRlIGE oG lIVGIVEndE Bā’IER

Forholdet mellom menneskene og bā’iene er av livsviktig betydning i
Ifugao. Bā’iene innehar kontrollen over menneskenes risavlinger og
råder over liv og død ved å være viktige elementer i all sykdom og sykdomsbekjempelse. Sykdom skyldes i mange tilfeller at pasientens livskraft, kalt lennāwa, er midlertidig borte fra kroppen. denne
separasjonen av lennāwa fra kroppen har som regel et relasjonelt opphav, dvs. at den forårsakes av at relasjonen mellom mennesket
(pasienten) og en bā’i ikke er helt som den skal. For eksempel kan man
ha inngått et ekteskap med en bā’i uten at man vet det, og dermed har
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bā’ien tatt med seg lennāwaen til mennesket inn i sitt domene. den
gjenværende kroppen vil da bli syk. Man vil i slike tilfeller forsøke å
overtale bā’ien til å gi slipp på lennāwaen til pasienten, gjerne ved å
ofre en gris til vedkommende bā’i for på denne måten å ordne opp i
relasjonen mellom pasienten og bā’ien gjennom en utveksling. Menneskene gir bā’ien grisens lennāwa, og bā’ien gjenyter i form av pasientens
lennāwa.
Bā’iene er imidlertid ikke bare farlige. Gode relasjoner med bā’iene
kan også være livgivende. Gode avlinger i risterrassene forutsetter at
bā’iene er fornøyde, og ved planting og innhøsting av ris vil man ofre
griser og høner til dem slik at de vil bidra med sine positive egenskaper
og gi menneskene gode avlinger. Bā’iene er også i stand til å beskytte
menneskene mot ulykker og kan motvirke angrep fra en form for
hekseri kalt pāliw. den rollen de har i å gjøre folk friske gjennom å
inngå i utvekslingsrelasjoner med menneskene, gjør også at bā’iene har
en positiv og livgivende karakter i tillegg til deres livsfarlige karakter.
denne tosidigheten innebærer at menneskene må håndtere disse to
aspektene på én og samme tid. de må sørge for å balansere mellom
bā’ienes livsfarlige og livgivende kraft.
Problemet er at for å utnytte de livgivende egenskapene til bā’iene,
må menneskene inngå i utvekslingsrelasjoner med dem, og dette
innebærer en situasjon som er potensielt livsfarlig. Bā’iene må nemlig
aktualiseres, og med dette etableres det en felles sosialitet hvor menneskene står i fare for selv å bli transformert til bā’ier, nærmere bestemt
nun’apuh.
aktualisering av bā’ier kan skje på flere ulike måter. drømmer er
én arena hvor dette skjer. drømmer man om sin avdøde slektning for
eksempel, anses dette som et faktisk møte med denne. ofringsritualer
er imidlertid den viktigste aktualiseringsarenaen.
Ritualer i Ifugao er av varierende omfang og karakter, men de aller
fleste dreier seg om å få bā’iene til å komme til det huset hvor ritualet
holdes slik at de kan gis gaver i form av betelnøtter, spyd, tøystykker,
penger, høner og/eller griser. Ritualene er ofte knyttet til sykdomsbekjempelse, som nevnt over, men kan også være knyttet til jordbruk,
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for eksempel ved å la bā’iene ta del i den første bruken av årets ris. alle
disse ritualene består i at de rituelle ekspertene, kalt mumbā’i, sitter inne
i huset til den familien som arrangerer ritualet og der tilkaller bā’iene.
Gjennom en rekke bønner, mytefortellinger og resitasjoner påkalles
bā’iene og ledes ofte gjennom beskrivelser av stier fra de ulike
regionene i kosmos – Abuniyan, Dalom o.a. – gjennom spesifikke steder
i landskapet og endelig frem til huset hvor ritualet holdes. her tar
bā’iene bolig i en av mumbā’ienes kropper og gis risvin. Enkelte av
bā’iene danser også idet de kommer, og på denne måten blir deres
nærvær i huset faktisk observerbar for de tilstedeværende. Rekken av
bā’ier som skal tilkalles på denne måten er lang og inkluderer alle forfedrene til ektefellene i familien som arrangerer ritualet foruten en hel
rekke andre spesifikke bā’ier. denne bā’itilkallingen tar lang tid og blir
også stadig avbrutt av små pauser hvor deltagerne tygger betelnøtter.
Bā’iene anses for å ta del i dette, og det er viktig for tygging av betelnøtter er en kulturell praksis som er relasjonelt konstituerende. Kort
sagt, man etablerer relasjoner med dem man tygger betelnøtter sammen
med, ikke minst gjennom den utveksling av betelnøttingredienser som
foregår mellom deltagerne. Å inkludere bā’iene i en slik praksis har
altså en relasjonskonstituerende effekt. I tillegg til å bli synliggjort gjennom å besette mumbā’iene blir bā’iene aktualisert også gjennom denne
relasjonsetablerende praksisen.
denne bā’itilkallingen foregår som regel på natten, og det er ikke
før morgengry dagen etter at andre gjester ankommer huset. noen av
disse er invitert, men ritualene er åpne for alle og blir gjerne besøkt av
et hundretalls personer. Etter at bā’iene er blitt tilkalt til huset, kommer
mumbā’iene ned fra huset og setter seg på den steindekte bakken rett
nedenfor husets dør. her gjentar de påkallingsritualene de har gjort gjennom natten – tilkaller bā’iene, lar seg besette av dem, gir dem risvin og
betelnøtter og lar dem danse. Bā’iene føres på denne måten videre ned
fra huset og ettersom mumbā’iene i besatt tilstand danser over mot
grisene som ligger på gårdsplassen, ledes bā’iene til dem. dette er det
de er kommet for å få, og når grisene etter hvert får sine struper kuttet
over, løsrives grisenes livskraft fra grisens kropp, hvilket muliggjør en
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overføring av grisenes livskraft til bā’iene. det er forventet at dette offeret vil resultere i en eller annen form for gjengjeldelse: helbredelse,
beskyttelse eller gode avlinger. deler av kjøttet serveres til gjestene i et
fellesmåltid som avslutter ritualet, og andre deler distribueres til
familiens slekt og venner.7
Selve besettelsesdelen av ritualet spiller en viktig rolle for aktualiseringen av bā’iene. Mumbā’iene ber selv bā’iene om å besette dem,
og når det skjer blir mumbā’iens kropp overtatt av bā’ien. det er bā’ien
som snakker og bā’ien som handler når mumbā’iens kropp beveger seg.
På denne måten kan man si at bā’ien blir gjort tilstedeværende ved at
dens potensiale for agens blir aktualisert. Mumbā’ien anses imidlertid
ikke for å være totalt fraværende i besettelsen. Kroppen er fremdeles
mumbā’ien sin kropp, og etter besettelsen er mumbā’iene i stand til å fortelle om hvordan de opplevde besettelsen. Snarere enn et skifte mellom
den rituelle ekspertens og bā’iens agens fremstår derfor besettelsen
snarere som en aktualisering av bā’iens deltagelse i en distribuert, relasjonell agens (Endres og lauser 2011b:10, Keller 2002, Remme 2011).
Ritualene består altså i hovedsak av tre typer handlinger som har
med bā’iene å gjøre. de tilkalles og gjøres empirisk tilstedeværende for
deltagerne i ritualet. det praktiseres utvekslinger med dem, både i tyggingen av betelnøtt og i ofringen, og disse utvekslingspraksisene er relasjonskonstituerende, og de besetter de rituelle ekspertene. Man inngår
altså i en relasjon med dem og forholder seg til dem som faktiske
personer. Mens bā’iene i sin potensielle tilstand fremstår som en abstrakt samling udefinerte vesener, blir de gjennom disse relasjonelle
praksisene til personer som har sine særegne karakteristika. de snakker
om og til slektningene sine, de viser intensjonalitet og følelser. de tilkjennegir hva akkurat de ønsker av gaver og uttrykker noen ganger savn
etter å kunne leve sammen med sin etterlatte familie. På denne måten,
vil jeg hevde, blir bā’ienes ontologiske modalitet transformert fra
potensialitet til aktualitet. det som da skjer, er at en delt eller felles
sosialitet, slik descola beskrev, hvor både mennesker og bā’ier inngår
som deltagere gjøres gjeldende. Forskjellen på mennesker og bā’ier
oppheves for en liten periode i dette ritualet.
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denne situasjonen er altså nødvendig for å utnytte de livgivende
kvalitetene til bā’iene, men den er også potensielt livsfarlig. dersom
denne felles sosialiteten blir totalisert vil skillet mellom mennesker og
bā’ier forsvinne, og dette vil for ifugaoene innebære at de dør som
mennesker. la meg forklare dette litt nærmere.
Menneskene og bā’iene har det til felles at de har en livskraft,
lennāwa. alle levende vesener har en slik lennāwa og har på denne
måten det descola kaller en lik interioritet. Siden de imidlertid har ulike
kropper vil de også være forskjellige og ha ulike perspektiver på verden
(howell 1989, Viveiros de Castro 1998). det som skiller levende
mennesker fra nun’apuh er dermed deres tilknytning til en fysisk kropp.
Som nevnt over er sykdom primært forstått som en midlertidig separasjon mellom lennāwa og kropp. døden er definert som en permanent
separasjon mellom disse elementene. Man transformeres da til en
nun’apuh og man blir en form for bā’i. I dette ligger det altså et
potensial i det levende menneskets eksistens for å bli transformert til
en nun’apuh. den delte sosialiteten som etableres gjennom ofringsritualenes aktualisering av bā’iene, innebærer med andre ord en risiko
for en slik lennāwa-kroppseparasjon. Bā’iene er beryktet for å ville ta
med seg menneskenes lennāwa til sin dimensjon, og spesielt gjelder
dette nun’apuh. I sin aktualiserte tilstand er bā’iene i stand til å lokke
med seg menneskenes lennāwa, og det er derfor av avgjørende betydning at man re-etablerer et brudd i den delte sosialiteten etter at ritualet
er holdt. dette gjør man blant annet ved å tabuisere en rekke relasjonskonstituerende praksiser, spesielt lukten av svidd grisehår. denne lukten
er assosiert med å praktisere utvekslingsrelasjoner med bā’iene, og
tabuiseringen av denne lukten er derfor i realiteten en tabuisering av å
praktisere slike relasjoner. I perioden etter aktualiseringen av bā’iene
praktiserer man derfor det man kan kalle en re-potensialisering av dem.
Man sørger for å unngå relasjonelle praksiser som aktualiserer bā’iene,
og på den måten fremtvinger man en ontologisk transformasjon av
bā’iene tilbake til en potensiell eksistensmodalitet.
Balanseringen av de livsviktige og livsfarlige egenskapene ved
bā’iene er et sentralt anliggende i ifugaoenes rituelle praksiser. det at
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disse praksisene foregår innenfor en relativt strengt definert rituell kontekst bidrar til en viss grad av kontroll over denne balansegangen, og
det samme gjør tabuene som må overholdes i etterkant. Bā’iene eksisterer altså som et potensial, men i denne tilstanden alene er de ikke
livgivende. For å utnytte deres livgivende egenskaper må bā’iene
aktualiseres. denne aktualiseringen er imidlertid risikofylt og potensielt
livsfarlig. En totalisering av den delte sosialiteten som etableres med
dette, vil føre til at skillet mellom mennesker og bā’ier forsvinner.
Menneskene vil dø og transformeres til bā’i. aktualiseringen må derfor
foregå innenfor en kontrollert kontekst og må etterfølges av praksiser
som re-potensialiserer bā’iene. Bā’ienes egenskaper av å være både
livgivende og livsfarlige nødvendiggjør med andre ord en stadig dynamisk transformasjon av deres ontologiske modalitet. de veksler mellom å eksistere som potensialitet og som aktualitet, og menneskene er
avhengig av at bā’iene gjør nettopp det.
Vekslingen mellom potensialitet og aktualitet er imidlertid ikke begrenset til bā’iene. Man finner en lignende ontologisk dynamikk i en
rekke andre kulturelle praksiser i Ifugao. For eksempel kan
pinsevennenes rituelle praksiser forstås å operere innenfor en slik
ontologisk dynamikk. For pinsevennene kan Gud eksistere, slik som
bā’iene gjør for animistene, i ulike ontologiske modaliteter. Gjennom
rituelle handlinger slik som bønn, bibellesning og lovsang etablerer og
vedlikeholder de relasjoner med Gud som på denne måten transformeres fra en potensiell til en aktuell ontologisk modalitet (Remme
2012a).8 Slike praksiser kan forstås som det Scott kaller ”onto-praxis”,
dvs. ”the organization of praxis as the situational engagement of social
agents with ontological categories – even to the point of sometimes
transforming the terms of the deepest stratum of ontology” (2007:20).
ontopraksiser skaper med andre ord en ontologisk dynamikk hvorigjennom åndelige veseners værensmåte stadig transformeres. denne ideen
om at ikke-menneskelige veseners væremåte kan transformeres gjennom relasjonelle handlinger er imidlertid på ingen måte særegent for
Ifugao, men finnes også i andre deler av Sørøst-asia (Kendall 2011,
Telle 2007), Sibir (Willerslev 2007) samt i mer translokale migrasjons87
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miljøer (lambek 2010). dette kan antyde at den analytiske modell som
her er skissert, har et potensielt større nedslagsfelt enn hva mitt etnografiske fokus her har vært.
ER Bā’IEnE GUdER?
Innenfor den animistiske tradisjonen dekker begrepet bā’i alle de
levende vesener som finnes i ifugaoenes kosmologi som ikke er
mennesker eller dyr. lignende kosmologier finnes mange andre steder
i verden, og debatten rundt hvordan lokale begreper for slike vesener
skal oversettes og brukes komparativt har resultert i en rekke ulike
varianter: ”superhumans” (howell 1989, lawson og McCauley 1990),
”superpersons” (Bird-david 1999), ”spirits” (Århem 1996, Endres og
lauser 2011a) og ”nonnatural entities” (Barrett og Keil 1996). Som alle
etiske begreper har disse utfordringer når det gjelder komparativ
anvendbarhet. Superhumans eller superpersons, for eksempel, kan
muligens være en rett betegnelse på vesener som har egenskaper som
overgår menneskenes, men slike begreper må uansett ses i sammenheng
med hva et menneske eller en person anses som og kobles med ideer
om makt og hierarki. I en sørøst-asiatisk kontekst hvor autoritet og makt
ikke innebærer en ensidig underordning (anderson 1990), tar ofte relasjoner mellom mennesker og ikke-menneskelige vesener form av
gjensidighet – en ”mutual struggle” (Valeri 2000:25) – noe prefikset
”super” i liten grad er i stand til å få frem. ”nonnatural entities” eller
overnaturlige vesener må likeledes knyttes til en lokal forståelse av
natur. I samfunn hvor slike vesener i aller høyeste grad er naturlige,
både i form av å være relativt åpenbare for folk og i form av å være en
konstitutiv del av deres omgivelser, vil en slik betegnelse også være noe
misvisende. Begrepet ”spirits” eller ånder er gjerne knyttet til et skille
mellom materie og immaterie, og et slikt begrep vil i mange tilfeller
være misvisende da slike vesener slett ikke alltid er ansett å være
immaterielle, men snarere eksisterer i mange ulike former for
materialitet (Valeri 2000). Jeg har i min forskning brukt begrepet
”spirits”, delvis fordi dette var det begrep ifugaoene selv brukte da jeg
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ba dem oversette det til engelsk og fordi det har vært et allment brukt
begrep innenfor antropologien (Endres og lauser 2011a). I denne artikkelen har jeg imidlertid forsøkt å unngå begrepet, da jeg primært har
ønsket å beskrive bā’ienes eksistensformer uten å gi assosiasjoner i den
ene eller andre retning. Jeg vil likevel hevde at begrepet ånder til en
viss grad vil kunne brukes som en passende betegnelse for bā’iene. Selv
om de anses å ha en form for materiell eksistens i deres domene, er de
i sin potensielle modalitet immaterielle sett fra menneskenes perspektiv.
deres værensform når de blir aktualiserte kompliserer imidlertid dette
bildet noe, og derfor er det viktig å få frem hvordan deres ontologiske
modalitet veksler.
hva så med begrepet ”guder”? Er dette begrepet godt for å betegne
de vesener jeg her har omtalt som bā’i? På den ene side kan man hevde
at begrepet guder gir assosiasjoner til et gudsbegrep som er for tett
knyttet til en spesiell judeokristen forståelse av Gud som for eksempel
omnipotent og allvitende (Pyysiäinen og Ketola 1999). På den annen
side hevder blant annet kognitive antropologer og religionsforskere at
guder kan forstås som en form for det Boyer (2001) kaller kontraintuitive agenter, det vil si entiteter som bryter med intuitive forventninger om ontologiske kategorier. denne forskningen tar utgangspunkt
i at det finnes allmennmenneskelige, og dermed kulturelt sett invariante,
mentale operasjoner som gir oss intuitive prediksjoner om egenskapene
ved medlemmer innenfor disse ontologiske kategoriene og dermed forventninger om hvordan de skal oppføre seg, for eksempel at ting som
beveger seg av seg selv og mot et spesielt mål er intensjonelle agenter
(Barrett 2007:183). Innenfor denne forståelsen av guder er de nettopp
å forstå som slike kontraintuitive eller kontraontologiske (Boyer
2001:65) entiteter.
Et slikt begrep om guder sier imidlertid lite om deres innhold eller
mening, og det kan heller ikke si noe om hva det innebærer for
mennesker å tro på dem og inngå i relasjoner med dem (laidlaw 2007).
de kontraontologiske egenskapene ved den kognitive antropologiens
gudsbegrep er imidlertid interessante da de viser til nettopp en slik
ontologisk usikkerhet som kjennetegner ifugaoenes bā’i. I så måte kan
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begrepet guder slik det brukes innenfor denne retningen være dekkende
for enkelte egenskaper ved bā’i. Man kan imidlertid innvende at et slikt
begrep om guder forutsetter at guder er ontologisk sett stabile entiteter,
og at dette gudsbegrepet derfor ikke godt nok får frem bā’ienes
ontologiske ustabilitet, det vil si deres veksling mellom de ontologiske
modalitetene potensialitet og aktualitet.
I hvilken grad de begrepene jeg her har diskutert er dekkende for
den karakter og de egenskaper slike vesener har, vil variere og må sees
opp mot den empiriske kontekst de forholder seg til. det er derfor viktig
at man gjør rede for disse egenskapene gjennom en fyllestgjørende etnografisk beskrivelse. Jeg vil imidlertid hevde at en slik redegjørelse også
bør inkludere en analyse av den ontologiske status disse vesenene har,
og ikke minst deres potensiale for ontologiske transformasjoner. det
jeg ønsker å vise i denne artikkelen er nettopp at den ontologiske
modalitet som disse vesener har, ikke nødvendigvis er stabil. I Ifugao
er bā’ienes ontologiske modalitet fluktuerende og opererer innenfor et
mulighetsrom som er definert av ytterpunktene potensialitet og
aktualitet.
KonKlUSJon

det har vært min hensikt i denne artikkelen å vise at for å begripe hva
bā’i er for ifugaoene må vi begripe den dynamikk som dette begrepet
opererer innenfor. På denne måten bygger denne artikkelen på Jiménez
og Willerslevs argument, inspirert av Gellner, for et syn på begreper
som ”stresses not only their capacity for providing stable meanings but
also their ability to out-place themselves too, to unsettle their own reificatory tendencies” (2007:528). Begrepet bā’i refererer nemlig til
entiteter som er ontologisk ustabile. denne ustabiliteten eller åpenheten
for manipulasjon for å bruke Gellners formulering, er livsnødvendig for
ifugaoene. deres liv og reproduktive evne avhenger av at åndenes eksistens pendler mellom de to ontologiske modalitetene potensialitet og
aktualitet. Å begripe ifugaoenes ånder innebærer med andre ord en
øvelse i å begripe hvordan deres begreper opererer.
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DIN 2012-2 ombrukket _DIN 26.11.12 14:46 Side 91

2/2012
hvilke implikasjoner har dette for hvordan vi oversetter dette begrepet til et etisk, i motsetning til emisk, begrep? Fanger vi denne
ontologiske dynamikken gjennom å bruke begreper som ånder eller for
den saks skyld guder? På den ene siden står vi i fare for å skape assosiasjoner knyttet til skillet mellom ånd og materie. Et slikt kartesiansk
skille er bare delvis dekkende for åndenes eksistensform i Ifugao,
kanskje mest passende for deres eksistens som potensialitet. Men i deres
aktualiserte form er et slikt skille villedende og ikke i stand til å fange
den empiriske tilstedeværelsen de da har, spesielt gjennom deres tilsynekomst gjennom mumbā’ienes besatte kropper. de assosiasjoner til transcendens kontra immanens som begrepet guder gjerne bringer med seg,
er imidlertid like lite i stand til å få frem disse vesenenes dynamiske
værensmåte. En utstrakt bruk av emiske begreper som for eksempel
bā’i, vil alene kunne være til hinder for en komparativ forståelse.
Viktigst for en slik forståelse er derfor en fyllestgjørende redegjørelse
for disse vesenenes eksistensmåter og den dynamikk som de nødvendigvis er involvert i. hvorvidt man bruker begrepene guder eller ånder blir
i denne sammenhengen ikke så viktig, så lenge begrepene settes inn i
sin rette ontologiske kontekst.
noTER
1. Feltarbeid i Ifugao ble gjennomført i periodene 2003–2004 og 2007–2008. Takk til Institute of Philippine Culture, ateneo de Manila University for å inkludere meg som
Visiting Research associate, til Unni Mjelde Birkeland for kritiske kommentarer til
denne artikkelen og til tidsskriftets to anonyme fagfeller samt redaktørene for gode
innspill og kritiske kommentarer.
2. det empiriske materialet som presenteres i denne artikkelen er basert på deltagende
observasjon og intervjuer blant innbyggerne i landsbyene Batad og Banaue. det er
relativt store variasjoner i folks kunnskap om bā’iene, men den generelle forståelse av
hvordan deres kosmos fungerer og hvilke implikasjoner relasjoner med bā’iene har, er
allment kjent, selv blant de av innbyggerne som har konvertert til pinsebevegelsen.
3. av plasshensyn diskuterer jeg i denne artikkelen åndenes ontologiske transformasjoner
med fokus på den animistiske tradisjonen. Jeg vil understreke at jeg med det ikke impliserer at animismen eksisterer isolert fra kristendommen eller andre elementer i
ifugaoenes verden. Jeg har andre steder (Remme 2012a) redegjort for hvordan de
ontologiske transformasjoner beskrevet her nettopp ikke er begrenset til animistiske
praksiser, men snarere er fundert i en bredere ontologisk dynamikk som også inkluderer
ulike praksiser blant pinsevennene i området.
4. Viveiros de Castro refererer også til en lignende forståelse av animisme når han hevder

91

DIN 2012-2 ombrukket _DIN 26.11.12 14:46 Side 92

2/2012

5.

6.
7.

8.

at det er ”an ontology which postulates the social character of relations between humans
and nonhumans: the space between nature and society is itself social” (1998:473). For
en diskusjon av forskjellen på descolas og Viveiros de Castros teorier om animisme,
se latour (2009).
Begrepet ikke-menneskelige vesener/aktører som brukes her, er et mye brukt begrep
innenfor antropologiske debatter om animisme, men også innenfor den antropologien
som henter mye av sitt tankegods fra aktør-nettverkteori (latour 2007, law 2009, lien
og law 2011). Innenfor deler av animismedebatten kan man identifisere en noe selvmotsigende bruk av begrepet. Viveiros de Castro (se note 4) bruker betegnelsene
”humans” og ”nonhumans” samtidig som han argumenterer for at innenfor det han
kaller perspektivisme er ikke ”humanity” begrenset til det vi kjenner som menneskene,
men er å forstå som ”the general form taken by the Subject” (1998:477) og dermed
noe alle vesener som er i stand til å ha et perspektiv – en subjektposisjon – er en del av.
Min bruk av begrepet ikke-menneskelige vesener/aktører er ment å referere til de
vesener i ifugaoenes verden som ikke er mennesker, men som likevel anses som
personer. når jeg bruker denne betegnelsen om bā’iene – og ikke begreper som overmenneskelige eller overnaturlige vesener – er det fordi bā’iene i liten grad kjennetegnes
av slike egenskaper. de er i stand til å påføre folk sykdom og ta liv, men det er også
menneskene, og bā’iene er avhengige av menneskene for å få griser og for å bli husket.
Ideen om ulike ontologiske modaliteter finner vi også i for eksempel heideggers skille
mellom forhåndenhet og tilhåndenhet og dreyfus’ skille mellom ”availability” og
”occurentness” (se Willerslev 2004), uten å derved hevde at heideggers, dreyfus’ og
mine begreper for disse modalitetene er identiske.
denne distribusjonspraksisen har også svært signifikante relasjonskonstituerende effekter da den bidrar til å aktualisere et potensial for slektskap. Slektskap er i Ifugao i
utgangspunktet basert på blodsforbindelser, men slike blodsforbindelser danner bare
et potensiale for slektskap som så må aktualiseres gjennom utveksling av kjøtt fra
ofrede griser (Remme 2006, 2012a).
Min antropologiske tilnærming til kristendom er stert inspirert av antropologer som
Barker (1990), Cannell (2006) og Scott (2007) som alle vektlegger betydningen av å
unngå å forholde seg til kristendom som en enhetlig, klart definert religion, men snarere
som multipleks, paradoksal og bestående av en rekke ulike former.
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aBSTRaCT

This article discusses how bā’i among the Ifugao, the Philippines, are
not stable ontological entities, but fluctuate between two modalities of
being: potentiality and actuality. Proper relations with the bā’i are vital
for the human beings and can only be managed through engaging in exchange relations with them. Exchange of pigs and other offerings between humans and bā’i take place in rituals where the bā’i are
actualized as empirically present persons. In this way, a shared sociality
between humans and bā’i is brought about. This situation is, however,
potentially dangerous since it has an inherent risk of becoming totalized,
which for the humans will mean death. Balancing the mode of being of
bā’i between potentiality and actuality is therefore crucial for the life
and reproduction of human beings. The article discusses the use of the
concepts of spirits and gods for the bā’i and argues that in a context like
this we should emphasize the ontological dynamics of these beings
since they include ontologically volatile entities and both material and
immaterial modes of being.
Keywords: animism; ontology; ritual; the Philippines

