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F o r e s t i l l i n g e n s k r a f t

Omkring relationen Teater og Religion

Af Bent Holm

De følgende tekster er baseret på et tredages seminar, som blev afholdt af Insti-

tut for Kunst og Kulturvidenskab, afdeling for Teatervidenskab, under Køben-

havns Universitets satsningsområde Religion i det 21. århundrede 28.-30.4.

2005.1 Satsningsområdet har ydermere bevilget produktionsstøtte til publi-

ceringen, hvorfor der takkes hjerteligt. En tak skal også lyde til forfattere og

medvirkende i redigeringsarbejdet.

Seminaret præsenterede en række forelæsere fra det teologiske og det te-

atrale område samt zoner, der ligger forskellige steder imellem: psykologiske,

sociologiske, filosofiske m.fl. Siden seminaret er religionen i forbindelse med

den såkaldte Muhammed-krise unægtelig kommet yderligere ind i billedet som

en virkelighedsdimension af en uventet overvældende kraft. Billeddannelsens

styrke er på en gang symbolsk og reel.

Begge de overordnede involverede områder, teologi og teater, er tydeligvis

i opbrud, og dermed mere åbne end før hvad angår selvforståelser og mulige

metodiske kombinatorikker. Satsningsområdet handler netop om religion i

opbrud, og dets religionsbegreb er tilsvarende åbent, baseret på Clifford

Geertz’ forståelse af religion som:

(1) et symbolsystem, som medvirker til (2) at etablere gennemtrængen-

de og langtidsvirkende følelser i mennesket ved (3) at formulere begre-

ber om eksistensens generelle orden og (4) at iklæde disse begreber en

aura af en sådan faktualitet at (5) følelserne og motivationerne synes

enestående og virkelige.2

Det er her uden videre klart, at der består en begrebsmæssig kobling til det te-

atrale område. Det er endvidere klart, at her kommer begrebet ”forestillinger”
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kraftigt ind i billedet, som en sproglig brobygger, en pontifex minimus. Forestil-

linger er imagination, billedddannelser, synliggørelser, manifesterede uhåndgri-

beligheder. Forestillinger er tillige det stof, teatret gøres af og producerer, dvs.

sceniske værker, der gerne skulle gestalte eller generere – forestillinger.3

Fra teatersiden er der i bred forstand tale om opbrud og åbning. Et kon-

ventionelt teaterbegreb er i realiteten kollapset indefra, og erstattes af andre

fiktionsforståelser, i sammenhæng med anderledes virkelighedsforståelser,

hvilket omvendt også indebærer, at en række områder af ikke konventionelt

teatral art åbner sig for tilgange på teatervidenskabelige præmisser. Teatrali-

tet, performativitet, iscenesættelse er strategier og tænkesæt, som rækker ud i

domæner, der i faglig sammenhæng har været opfattet som ”noget andet” i

forhold til faglighedens trygge rammer og veldefinerede grænser.

Den osmotiske relation mellem de to områder er imidlertid ikke ny. Ind-

skrivningen af teatret i en rituel, oprindelig kultisk, sammenhæng, i et vist om-

fang afledt af Nietzsche, tog i særlig grad fart i begyndelsen af 1900tallet med

antropologiske studier, der nok kan fremstå rigeligt kultur-darwinistiske i de-

res oprindelsestænkning, men som ikke desto mindre præsenterede et materia-

le og repræsenterede en diskussion om ritual og teatralitet, der på ingen måde

er uddebatteret, trods mange påstande om det modsatte.4 Begrebet ”rituelt tea-

ter” introduceredes i samme periode af russeren Evreinov, der anså teatralite-

ten som båret af et egentligt menneskeligt instinkt. Det hænger til en vis grad

sammen med et fundamentalt ønske om at se teatret – og i visse sammenhænge

kunst i det hele taget – som andet og mere end re-præsentation af en definerbar

(borgerlig) virkelighed, men tværtimod som en transformation, en manifesta-

tion af en anden, evt. sandere dimension, med væsentlige religiøse implikatio-

ner, i reglen inspireret af ikke-vestlige kulturer. Antonin Artauds projekt er et

af orienteringspunkterne i det landskab. Den antropologiske tilgang til teatret,

som i høj grad involverer ritualet, er velkendt især siden 1960erne. Victor Tur-

ner, Richard Schechner, Clifford Geertz er i fagkredse nærmest kliche-navne i

den forbindelse.

Det, der for os andre – teaterforskerne – måske er nok så bemærkelsesvær-

digt, er at de andre, altså dem, der er ikke primært teater-relaterede, er begyndt

at agere og operere i vores vokabular og vores begrebsdimension. Et er, at vi
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skal forholde os til en kunstnerisk-sociologisk tanke om ”skuespilsamfundet”.

Det er stadig til at overskue, ud fra velkendte tankegange om, at ”all the

world’s a stage”. Noget andet er, når et teologisk værk kommer ud med titlen

Genopførelser,5 hvor ritualiteten, kroppen, læses på teologisk usædvanlige

præmisser, som er tæt på ”vores”, og hvor performativitet som strategi og

praksis begynder at konkretisere sammenhængen, osmosen.

Hertil kommer så den polemiske parallelrelation, hvor kirken meget tidligt

placerer teatret som institution i en rivalitetsposition, som opererer i en negativ

uhåndgribelighedens zone. Herom nærmere længere fremme.

”Forestillinger” er altså et begreb i en nøgleposition, en dobbeltnøgle til de

to aktuelle dimensioner. Noget tilsvarende, og tilmed endnu mere komplekst,

gælder begrebet om Theatrum Mundi, verden som skueplads, som har stærke

filosofiske/spirituelle forankringer, og desuden er en hel religiøs genre, El gran

teatro del mundo, med en titel fra den spanske barok-version. Endvidere be-

skriver begrebet den komplekse fiktionsforståelse. Og endelig indebærer det et

antropologisk, globalt, interkulturelt perspektiv. Der kan tales om faktiske,

strukturelle og potentielle relationer religion og teater imellem.

Hensigten med publikationen er, som et første afsøgende udspil, at belyse

disse relationer i tre blokke, som refererer til samfundsmæssige forskydninger.

En fundering i tradition. I modernitet. I hyperkompleksitet.

Det følgende er tænkt som en række tilgange til krydsfeltet mellem religion

og teater, med en vis historisk fokusering: en række skitser til strategier og per-

spektiveringer.

Entydighedens pris.

Som antydet er forskningstraditionen inden for området ikke videre udviklet

på det lokale plan. Disciplinen teatervidenskab skulle herhjemme fra starten

for et halvt århundrede siden legitimere sig, i lyset af at dens genstand som ud-

gangspunkt var i akademisk henseende useriøs.6 Det hænger sammen med en

forståelse af kunstarten som unyttig, mindreværdig eller uværdig, en opfattel-

se, som kirken i øvrigt har en væsentlig andel i, og som netop har at gøre med

dens fiktivitet, dens operationsfelt i uvirkelighedens zone, imaginationen, fore-

9

Forestillingens kraft



stillingerne. På baggrund af kunstartens angiveligt manglende akademiske

pondus fik Teatervidenskab fra begyndelsen en fundering i historiefaget, dels

som distancering, nemlig fra litteraturen og litteraturvidenskaben, dels som le-

gitimering: ved at læne sig op ad historie anskuet som en stringent videnskab,

for så vidt som den baserer sig på kilder, dokumenter, hvis sandhedsværdi kan

defineres med brug af eksakte metoder. Heraf fulgte fokuseringen på rekon-

struktionen, de klare og veldefinerede kategorier og begrebsdannelser, de enty-

dige konklusioner.

Et værk, som er blevet effektivt fortrængt inden for området, er Egill Ro-

strups disputats Den attiske tragoidia i theaterhistorisk belysning fra 1921.

Den omhandler netop krydsfeltet mellem religion og teater og sætter spørgs-

målstegn ved entydigheden af, hvad der er hvad. Rostrups disputats er i sit ud-

gangspunkt interdisciplinær og global, antropologisk. Et hovedtema er rela-

tionen mellem myte og ritus, dvs. praksis. Og forskydningerne i teatralitetsop-

fattelsen i relation til forskydninger i religiøse forestillinger. Mangt og meget er

af gode grunde uddateret. Der er tolkninger, som ikke holder. I sit anlæg re-

præsenterer afhandlingen imidlertid positioner, som problematiserer og ud-

fordrer det etablerede (lukkede) teaterbegreb, installerer en anden virkelig-

hedsforståelse og påpeger den rekonstruerende historiografis karakter af illu-

sion; den drives af ikke-erkendte begrebsdannelser, hvor tolkningen langt hen

reflekterer tolkeren frem for det tolkede. Bogen er her i ekstrem grad moderne.

Rostrups dramaturgiske tilgange er ligeledes ganske radikale, med deres

påstand om at teksten som tekst ikke rummer nogen immanent praksis. En af

Rostrups spidsformuleringer lyder: ”Saa lidt som man kan se paa en muræne,

hvorledes Lucullus forlangte den serveret, saa lidt kan man af et dramas tekst

læse sig til de ydre virkemidler, hvormed det har været fremført”7 – eller skal

fremføres, fristes man til at føje til. Påstanden er, at analysen af den attiske tra-

gedie er gal, da den ikke baserer sig på ”det rette comparationsobiect”. Det

centrale i denne sammenhæng er imidlertid, at han anskuer tragedien som en

rituel praksis og til grund for sin læsning lægger en kontekst af religiøst rela-

teret maskedrama i en række kulturer. Altså en radikal forskydning fra den

indarbejdede, entydige kategorisering, som han definerede som et fejlagtigt

”comparationsobiect”. Den komparative metode udfoldes herefter i krydsfel-
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tet mellem teatralt og rituelt. Det er klart, at Rostrup er påvirket af Cambrid-

ge-antropologerne, hvis læsninger siden i flere omgange er blevet anfægtet, til

dels med henblik på at skabe klare kategoriseringer: ritual for sig, teater for

sig.8 Problemet er, at så entydige opdelinger på forhånd bryder sammen, både i

forhold til vor tids forståelseskompleksitet og i forhold til de historiske dimen-

sioner. Den græske tragedie var under alle omstændigheder indlejret i en kul-

tisk kontekst, et led i Dionysos-fejringerne.

Et par karakteristiske citater eksemplificerer kompleksiteten:

Mythen er ikke grundlaget for dramaet. Men dramaet er grundlaget for my-

then. Den mand, der vilde formulere sætningen: Et folks myther er oprindeligt

intet andet end dets aitiologiske forklaringer til de dramaer, der foregik paa

kultpladsen, vilde maaske vanskeligt værge sig mod beskyldningen for at gene-

ralisere for stærkt; men han vilde være sandheden overordentligt nær. […] I

det hieratiske drama, maskedramaet, fremstilles altsaa ingenlunde – som det

saa ofte speculationsvis postuleres – ”gudens lidelse, død og opstandelse”. Der

fremstilles overhovedet intet som helst. Maskedramaet er samfundets ekstati-

ske cultushandlinger, den methektiske manipulation af samfundets latente exi-

stensmuligheder. Dets magiske virkning beror paa, at maskedanseren gennem

maskering, sang og dansebevægelser bliver enthous. Chorets opgave er den at

understøtte maskedanserens enthousiasmos. Mytherne er den primitive theolo-

gis hermeneutik, som den bringes i anvendelse overfor cultpladsens dramata.9

Enkeltstående seminarer på Teatervidenskab i de senere år, omkring bl.a. in-

disk og tibetansk teater, med deltagelse af udøvende fra disse kulturer, har de-

monstreret, at de vestlige kategoriserende læsninger af teater, ritual, rituelt

teater langt hen ganske enkelt er forkerte. Det kan handle om regulære

mis-læsninger, styret af optikken. Eller om eklatant fravær af kompleksitet i

læsningsstrategierne. Der er en ny forskning om den aktuelle relation under

udvikling, som frigør sig fra det dominerende ganske snævre teaterbegreb.
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Blændværk og forførelse

Der er en historisk relation, som angår kirkens holdning til teatret, der som an-

tydet har været overordentlig anspændt. Flere religioner har i øvrigt tabuiseret

eller kompliceret relationen, som jødedom og islam. Det handler interessant

nok netop om billedliggørelsen – imaginationen, forestillingerne.

Konflikten mellem helligt og profant spiller en rolle i den historiske

sammenhæng, der ser teatret som en deklasserende aktivitet. Spektakularite-

ten i ritualiteten er det suspekt, en profanering, at transformere til levevej. Der

er en betydelig forskel i anseelsen af japanske no-skuespillere, der udøver en

spirituel teatral praksis, og kabuki-aktører, der har teatraliteten som fokus og

metier. Dette gælder, uanset at relationen mellem ritualitet og teatralitet har

vist sig langt mere kompleks, end hvad der har været hovedtendenser i hidtidi-

ge forståelser: teater udspringer af ritualer versus at teater og ritual er to uaf-

hængige kulturfænomener.

Fokus vil dog her være på punktnedslag i den kristne opfattelse, sådan som

den blev grundlagt med kirkefædrenes syn på teatret – der på afgørende vis

prægede de følgende tiders polemik. Det er re-præsentationen, med udgangs-

punkt i Platons angreb på fiktionens forførelse, der er anstødsstenen: skuespil-

let virker som mentale impulser, mobiliseringer af imaginationen, der risikerer

at præge den faktiske, fysiske adfærd. Gengivelsen af sanseindtryk refererer til

fænomenverdenen og dermed til en ikke-virkelighed i forhold til den egentlige

dimension, ideernes. Aristoteles’ katharsis-teori, tanken om teatrets rensende

kraft, er langt mere eksponeret, formentlig fordi den er positiv over for kunst-

arten. Den fremstår som en mod-teori til den platonske. Den Platonbaserede

forståelse har imidlertid enorm betydning for hele opfattelsen af kunstarten

langt op i historien. Og den er ikke særligt belyst.

En tidlig hovedperson er i den sammenhæng Tertullian, død 220, som i De

spectaculis opererer med begrebet ”Djævelens kirke”. Om end den hellige

skrift ikke direkte forbyder skuespil, står det dog fast, siger han, at det er en del

af det djævelens blændværk, hans pompae, som vi har afsvoret os. Teatret er

ikke andet end hedensk afgudsdyrkelse og satanisk overdådighed. Gud befaler

stilhed og fred til at bevare den Hellige Ånd i hjertet. Ikke råben og skrigen.

Dette er umuligt i teatret, thi netop deri ligger fornøjelsen. Hertil kommer
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overfloden af obskønitet, som man bør styre udenom i livet. Hvorfor da opsø-

ge dem i teatret, da end ikke billeder af det afskyværdige bør forstås positivt?

Hvor Gud ikke er, kan man ikke tænke på ham. Man kan ikke gå fra Guds kir-

ke til Djævelens, bør ikke bruge de hænder, der just var foldede i bøn, til at

klappe.

Andre advarer tilsvarende mod faren ved, at utugten ses med fornøjelse,

som behag. Det er argumentet om den sukrede giftpille, som varieres i det uen-

delige herefter. En af de store anklagere er Johannes Chrysostomos, død 407.

Teatret er djævelens bolig, siger han og kalder det i øvrigt usædelighedens sku-

eplads, pestens kateder, babylonske ovne. Pesten er en af de genkommende

metaforer: med en tankegang, der på drastisk vis udvikler Platons syn på tragi-

kernes skadelighed, hedder det siden i flere andre fremstillinger atter og atter,

at teatret skal uddrives af staten som en pest. Teatret fylder, stadig ifølge Chry-

sostomos, sindet med billeder, som fortrænger de alvorlige tanker. Dertil kom-

mer, at det skader gudstjenesten ved at give anledning til indførelse af teatral-

ske gestus heri. Syndsbekendelse, bod, teatraliseres, gøres falsk. Du, som fører

teater ind i kirken, dit sind formørkes derved.

Herved trækkes rivalitetsrelationen, men også beslægtetheden mellem de

to områder drastisk op. Den kan forfølges på forskellig vis. En betydelig op-

blussen af diskussionen er forbundet med opkomsten af en egentlig professio-

nel skuespillerkaste, commedia dell’artes maskekomikere, i midten af 1500tal-

let, dvs. i tidsmæssigt sammenfald med reformation/kontrareformation skis-

maet. Det er i denne sammenhæng af betydning at være opmærksom på, at den

nye kaste infamiseres øjeblikkelig. Udøverne er, uanset deres anseelse som

underholdere, æreløse. Der ligger flere omstændigheder bag. Man kan nævne

den teologiske forståelse, at bedraget, ikke mindst manifesteret ved brugen af

masken, i sig selv var diabolsk; desuden anknytningen, atter via masken, til det

ligeledes dæmoniserede karneval – den udladning og udlevelse af ukristeligt

kaos, der med det kirkelige skisma kom i søgelyset i begge lejre, såvel den re-

formatoriske som den kontrareformatoriske. Hertil kommer det forhold, at

den nye gruppe af erhvervsudøvende, aktørerne, ikke uden videre kunne ind-

placeres i nogen eksisterende kategori af professioner, dvs. lav – der interessant

nok med det historiske ord benævnes som arte.10 De var så at sige uanbringeli-
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ge, men endte med at blive placeret i kategori med charlataner, dvs. kvaksal-

vere, og apotekere.

Charlatanen var en central figur i sygdomsbehandlingen. Modsat de aka-

demisk teoretisk uddannede læger praktiserede han f.eks. operative indgreb,

hvortil kom forsælgning af diverse mere eller mindre mirakuløse medikamen-

ter. Fra starten er der en tæt indvævning af skuespilleri med charlataneri. Der

var fluktuering mellem de to brancher, komikerne enten kom fra eller gik over

til medicinerfaget eller de praktiserede begge professioner, hvortil kom, at ko-

mikerne trådte op som reklame for markedsmagikerne, forsælgerne af under-

gørende medicin m.fl. Under alle omstændigheder er det en sammenhæng, som

bidrager til standens image som misliebig og tvetydig og knyttet til suspekte

zoner og kræfter af bedragerisk eller magisk art. Det var altså en ganske

kompliceret kategori af praksis og praktiserende, man skulle forholde sig til

fra kirkeligt hold.

Paralleliteten mellem kirke og teater kan iagttages på flere niveauer. I for-

længelse af et af de udlagte spor kan det f.eks. nævnes, at i 1579 relaterede kar-

dinal og ærkebiskop Carlo Borromeo meget konkret teatret til pesten.11 Borro-

meo, som siden blev helgenkåret, taler således i sin Memoriale til de milanesi-

ske bysbørn om sædernes forfald i form af karnevaller og teater forstået som

en moralsk smitte, der slog om i regulær fysisk pest. Han karakteriserer i den

forbindelse fordærvet som en ”åndelig pest”, og omtaler omvendt de ”uhygge-

lige skuespil (spettacoli) af legemlig død”, som den kropslige pest afstedkom:

ud i de enkelte sproglige formuleringer sammensmeltes således de to betyd-

ningsområder. Omkring tre og et halvt århundrede senere fremsatte Antonin

Artaud interessant nok analoge tanker i det berømte essay om teatret og pe-

sten, om end på andre præmisser, som en ultimativ version af katharsis-ideen,

den aristoteliske tanke om tragediens rensende kraft. Fælles er imidlertid fore-

stillingen om den fundamentale transformation, sygdommen som metafor og

realitet, inddragelsen af kroppen som skueplads.

I dette komplekse spil omkring sjæl-legem relationen – der ikke blot kan

reduceres til en primitiv dualisme – har Carlo Borromeos fætter og efterfølger,

Federico Borromeo, i sine Sacri Ragionamenti en række betragtninger om for-

holdet mellem billede, krop og ånd. Blikkets fordybelse i billedet kan efterhån-
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den generere et indre, mentalt billede, som kontemplativt frembringer psyko-

fysiske tilstande, som tilmed også helt konkret har at gøre med kroppens posi-

tion. ”Vor sjæl danner sig efterlignende efter vor krops ydre handlinger; jeg

knæler med hele min person og bøjer mig helt til jorden; også min sjæl føler

ikke lidet af disse skikke og efterligner dem og ydmyger sig på sin vis”.12 Sta-

nislavskij, den moderne skuespilkunsts fader, kaldte dette for ”de fysiske

handlingers metode”. Yderligere udslag af denne fokusering på billedet som

optisk og spirituel faktor var i øvrigt Federico Borromeos grundlæggelse af Pi-

nacoteca Ambrosiana i Milano og hans traktat De pictura sacra, 1624.

Borromeos tanke handler altså om det ydre og det indre billede, om en

komplementaritet i forhold til kroppen, hvor den sjælelige tilstand sætter ad-

færden og den fysiske aktivitet potenserer det indre liv. Skulle man overføre

det på teatraliteten, kan man sætte det sceniske, skuespilleriske, udtryk lig med

”det ydre billede”, som invaderer beskueren. Og gør det med desto større ener-

gi, som den agerendes indre liv tager farve efter hans gestiske udtryk.

1600tallets jesuitiske begrebsdannelse handler generelt om, at illusion pr.

definition er dæmonisk, forførerisk, fordærveligt blændværk, dog således, at

den sakrale illusion er virkelig, dvs. formår at gestalte sandhedens dimension.

Ifølge jesuitten Paolo Segneri, i Il cristiano istruito dalla legge, 1686, består det

virkeligt farlige i eftervirkningen, den mentale følge af teaterforestillingen.

Tankegangen er parallel med Federico Borromeos, men med modsat konklu-

sion, da teatret som præmis hører til i den negative kategori:

Descendisti a Theatro, siger Johannes Chrysostomos: du gik ud fra teatret, og

nu begynder så for dig en ny handling i din hukommelse, så meget desto værre

er den, som den ligger dybere inde i dig: Quae spectasti ad memoriam redeunt:

de urene vitser, du har hørt, replikkerne, udtrykkene, de frække gestus, alt det-

te vender tilbage i dit sind: og du bliver i dig selv på en gang et transportabelt

teater og optrædende og scene og estrade og tilskuer og motiv, hvad som helst.

Den fisker, som jog det dræbende jern ind i hvalens side, lader den dernæst

strejfe frit, hvorhen den vil, fordi han ved, at den om lidt, efter en håbløs kamp

for at befri sig, tappet for blod, følelse og liv, vil blive hans bytte. Sådan gør

Djævelen. Han lader dig træde ud af den teater-zone, hvor han sårede dig, vel
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vidende, hvad der snart vil virke i dig af ondt, den onde tanke, som han jog i

dig gennem øjnene, ørerne og fantasien, som en spids pil i dit dybeste indre.13

Teksten bestemmer teatret som maleficium og trolddom, af arkaisk og he-

densk oprindelse, en forståelse, der yderligere indgår i traditionen for at for-

binde teater og magi – til betydelig frustration for de udøvende, komikerne.

Segneri selv udviklede omvendt en ”teatral” prædikenteknik til sandhedens

udbredelse,14 ligesom jo i øvrigt just jesuitterne arbejdede med teatret som for-

kyndende udtryksmiddel, defineret og praktiseret på deres budskabs præmis-

ser. Den indre skueplads er med andre ord en kampplads, med adgang gennem

sanserne, hvorved individet ifølge Segneri transformeres til et teater: ”… du

bliver i dig selv på en gang et transportabelt teater og optrædende og scene og

estrade og tilskuer og motiv”. En forståelse, som kan relateres til Ignatius af

Loyolas opfattelse i Esercizi Spirituali af subjektet og den indre skueplads som

sted for transformationen – kroppens spiritualitet.

Distinktionen mellem den dæmoniske og den hellige, den falske og den

sande forestilling, forstået som imagination, er således konsekvent og udtryk

for en overordnet virkelighedsforståelse, knyttet til hhv. Civitas Dei og Civitas

Diaboli dimensionerne, hhv. Guds og Djævelens ”stat”, som kirkefaderen Au-

gustin etablerede. I alle tilfælde er der tale om, at påvirkningen har så at sige fy-

sisk transformerende kraft, til det gode eller til det onde. At teatret virker i den

imaginære zone, gør det ifølge disse forståelser ikke mindre farligt. Det hævdes

at myrde sjælen, hvad der er mere fatalt end at myrde kroppen. ”Fiktionen er

værre end den faktiske synd”, hedder det hos teatineren Francesco Maria del

Monaco, ”da det er mere forbryderisk at undervise i det onde end at begå

det”.15

Ser man et øjeblik på de fysiske rammer for den rituelle praksis, bygning-

erne, rummet, da er det slående, at især med barokken antager den teatrale

skueplads nærmest tempelagtige former. Samtidig sker der en teatralisering af

kirkerummene, i forlængelse af det kontrareformatoriske projekt – som jo

indebærer en generel sensualisering af udtryksmidlerne inden for billedkunst,

skulptur, arkitektur, musik etc., en brug af sanseforførelsens retorik til poten-

sering af det helliges gennemtrængning. Det interessante er naturligvis, at der
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er betydelige overensstemmelser i disponeringen og indretningen af det perfor-

mative hhv. kirke- og teaterrum. Et sted, hvor det bl.a. slår markant igennem,

er i loftmalerierne. Her udfoldes i kirken virkelig den hellige illusion, virtuost

og fascinerende, men jo på sandhedens grund: visionen op i de himmelske re-

gioner gestalter netop den egentlige virkelighed, åbenbaringen, den overmen-

neskelige dimension. Ikke usædvanligt ses i illusionsrum som teater- og festsa-

le tilsvarende et vue op i en åbenbaring af en himmel – dog uden den kirke-

ligt-religiøse implikation.

Ifølge en given teologisk tankegang ville ritualet i sig selv være virksomt,

når det blev udført, med andre ord uafhængigt af udføreren og dennes større

eller evt. mindre oprigtighed. Involvering af teatret udgør imidlertid en vigtig

undtagelse fra et sådant princip. Det lå allerede som antydning i Chrysosto-

mos-henvisningen ovenfor – kirkefaderens advarsel mod at teatralisere guds-

tjenesten, risikoen for indtryk eller oplevelse af falskhed.

Hvor der hidtil har været fokuseret på katolsk område, skifter optikken nu

til protestantisk. Det er netop troværdighedsproblemet, der skal belyses.

Da dansk professionelt teater grundlagdes i 1722, gav det anledning til en

række sager, foranlediget af det forhold, at de agerende samtidig var universi-

tetsstuderende. Det vil helt konkret sige teologistuderende. Det handler om be-

timeligheden af at indlade de pågældende studerende til examen theologicum,

i betragtning af deres involvering med et problematisk projekt. Protokollater-

ne fra konsistorium er så temmelig summariske. Dog fremgår det, at de forma-

stelige måtte underkaste sig en art karantæne, ifald de ville tages til nåde, dvs.

indlades i den akademiske verden, igen. Imidlertid gentages konklusionen med

mere substantielle pointer, da en sag kommer op i 1749, og professorerne

Marcus Wøldicke og Peder Holm udtaler sig.16 Wøldicke gør bl.a. gældende, at

man førhen ”nødig ville see nogen af dem, som hafde spillet Comoedier, blive

prester” og, med henvisning til konsistorial-forhandlingerne i 1722, gør han

rede for, at såvel flertal som mindretal i forsamlingen den gang havde fordømt

den teatrale metier i kirkelig relation:

Baade de i Concluso determinerede Opsættelser og dissentientium Meening,

at slige personer aldrig skulle admitteres til Examen Theologicum, grunde sig
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derpaa, at den profession at være Acteur paa Comoedier ikke kand bestaae

med den skikkelighed og Hellighed, som Guds Aand vil at der skal findes hos

Candidatos S. Ministerii […] Nu var det visseligen meget anstødeligt, om en

person, som ugenlig havde ageret paa Theatro opdigtede Fabler, og søgt at for-

nøye Tilskueren med Skiemt og letfærdige Talemaader, skulde kort derefter

fremkomme paa prædikestolen, og forkynde Guds lov og Evangelium, den al-

lerdyrebareste og allervigtigste Sandhed, hvorved mennesker skulle føres til

det evige liv: og om saadan een (foruden foregaaende prøver paa sit sinds for-

andring) skulde tage Guds allerhelligste ord i sin mund hvilken hand kort til-

forn har brugt til vanhellig, rodden, letfærdig og giekkelig snak, som ikke søm-

mer Christne, Tilhørere vilde jo paa den Maade tabe al den ærbødighed, som

de skulle have for Guds ord, og tænke, at hand ogsaa da agerede en Comoedie:

hvorfor ogsaa fra den gamle Christne Kirkes ældste Tider af, den Kirke-lov ha-

ver været i brug, at een som havde været acteur, aldrig motte ordineres til

prest.

Kollegaen Holm – der ofte fremstilles som tør og pedantisk, men her lægger en

betydelig retorisk lidenskab for dagen – ræsonnerer bl.a. ud fra det forhold, at:

en Acteur fremstiller sig paa Theatro for hver Mands Øyen og Øren, snart som

en Atheist, snart som en Afgud, nu Afgudsdyrker, nu ryggesløs og ugudelig,

stolt, gierrig, liderlig, nu Løgnere, nu Bandere, nu Meeneder, nu Nar, og saa

fremdeles, saa at ingen ord ere saa syndige, at hand jo fremfører dem det naïve-

ste hand kand, som hans egne, naar de staar i hans rulle; ingen opførsel saa

u-anstændig at hand jo beflitter sig paa at representere den paa det fuldkomne-

ste, for at betage Tilskueren og forhverve sig en slet Gevinst, til hvilken ende

hand og undertiden lader sit eget legem vanære og maltraiteres. Ere end ikke

alle Ruller lige, saa har dog den samme acteur snart een, snart en anden Rulle,

og som de alle giøre et corpus, og ere hinandens hielpere i at spille den hele Co-

moedie, hvad den og er for een, saa er en hver af dem delagtig i alt hvad nogen

af dem, efter Comoediens forskrift giør og siger paa Theatro.

Her er det altså ganske klart, at ritualet vil fordærves eller kompromitteres ved
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den udførendes tvivlsomme bonitet. Helt præcis handler det om, at ordet ikke

uden at besudles kan huses i den rådne tales mund, og om at modtageren mis-

ter tilliden til ritualets virkelighed, ifald dets udøver er befængt med den fik-

tion, den relativisme, som hører den teatrale profession til. Uanset om ens rolle

måtte være harmløs, har man ved sin blotte medvirken i corpus pådraget sig en

del af en kollektiv skyld. Kroppens uacceptable aktivitet gør den utroværdig

som bærer af ritualet.

Ritualets betydning er dets virkeligheds- og virkningsværdi, og den

etableres gennem modtagelsen, som er afhængig af udførelsen, og det vil igen –

i denne sammenhæng – helt konkret sige afhængig af udføreren.

En anden og allerede antydet kirkelig forståelse, som også har rituelle

implikationer, går ud på, at teater helt bogstaveligt hører til den djævelskab,

mennesket afsværger sig i den hellige dåbspagt. Det gælder begge lejre, såvel

den protestantiske som den katolske. I en dansk tekst fra 1743 af tidens føren-

de teolog, Erik Pontoppidan,17 nævnes det, at komedie – der bruges synonymt

med ”teater” – hører til blandt de fordømmelige ting, ”hvilke de første Christ-

ne ville have kaldet, som de og ere, hedenske ting, og altsaa noget af det Diæ-

vels Væsen, som de i Daaben forsagede”. Ganske det samme som foreskrives i

f.eks. det franske Rituel de Toulon fra 1780, der i høj grad er baseret på en af

de store teaterfjendske teologer fra 1600tallet, Jacques-Bénigne Bossuet: “c’est

être Apostat d’aller à la Comédie, parce qu’elle est une des pompes du démon

auxquelles les Chrétiens ont renoncé par leur Baptême”,18 at det altså er at for-

nægte troen at opsøge komedien, teatret, som er en del af de ”pompes”, de

kristne har afsvoret sig i dåben. Pontoppidans tekst er så tæt på Tertullians

ord, som blev gengivet i indledningen til dette afsnit, at disse direkte eller in-

direkte må danne forlæg – hvad de selvsagt også gør i katolsk område. Det cen-

trale er koblingen til dåbspagten.

Den latinske tekst til dåbsritualet går ud på, at præsten spørger: “Abre-

nuntiatis Satanae? […] Et omnibus operibus eius? […] Et omnibus pompis

eius?” Familie og faddere svarer: “Abrenuntio”. Altså formuleringen, der, som

i trosbekendelsen, taler om at forsage djævelen og alle hans gerninger og alt

hans væsen. Det lidt ubestemte ord ”væsen” er således en gengivelse af ”pom-

pae”, med oprindelig betydning et (pragtfuldt) optog, og variant i ordet
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”pomp”, dvs. (tom) pragt. På fransk gengives det med ”pompes”, på italiensk

med ”seduzione”, altså forførelse – eller undertiden, i gengivelser af Thomas af

Aquina, med ”vanità”, forfængelighed. På engelsk tales om ”pomps”, der står

for forfængelighed. Tysk har ”Wesen”, som dansk jo retter sig efter, jf. brugen

af ordet i vendingen ”at gøre stort væsen” af noget. Det er tydeligt fra kontek-

sterne, at pompae konnoterer falskhed, løgn, manipulation, maskering, isce-

nesættelse, illusionisme. Og at det derved udgør et afgørende argument i be-

stemmelsen af teatret som diabolsk og dæmonisk. I henvisningen ovenfor til

Tertullians ord om teatrets viderværdighed – Tertullian er i øvrigt blandt de

første, som ræsonnerer om dåben og afsværgelsen – blev pompae med afsæt i

tysk sprogbrug gengivet med ”blændværk”.

Pompae hører til, udgår fra, djævelen. Det indebærer tomhed og falskhed.

Teatret er pompae.

Suggestionens synd

Denne komplekse historiske relation indebærer en relativitet, som bl.a. hand-

ler om, at teatret dukker frem og fornyr sig i bølger. Det er altså i diverse

sammenhænge ”nyt” – som når det som nævnt i forrige afsnit lanceres som nyt

kulturfænomen i København i 1722. Da udløser det en række reaktioner, som

afspejler, dels at man har svært ved at forholde sig til det, dels at gamle teologi-

ske forståelser aktiveres. Men det kan også være nybrud i teatret, der er anled-

ningen. Da dramatikeren Carlo Goldoni i midten af 1700tallet for alvor sætter

ind med sin moderne reform af det italienske teater, som i høj grad går ud på at

indføre livet, og da især det mere jævne liv, i scenens sammenhæng, da blev det

anset som yderligt anstødeligt og forargeligt. Dominikanerpateren Daniele

Concina prækede og skrev mod det nye teater. Det var dæmonisk forførerisk,

en snigende gift, som myrdede sjælen.19 Således er teatrets historie også en

historie om gradvis tilvænning, der gang efter gang bliver brudt op ved radika-

le skift i de kunstneriske koncepter.

Det er i den sammenhæng interessant at se, hvordan den nye spektakulære

kunstform, filmen, fra sin fødsel ansås som vulgær og andenrangs. Den var da

også i sin oprindelse tættere på marked og variete. Men selv efter udviklingen
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til seriøs, anerkendt kunstart finder man forståelser, som er skeptiske og dis-

tancerede ud fra ræsonnementer, som angår selve kunstartens væsen, udtryks-

formen i sig selv.

Ser man på religionsfilosoffen K.E. Løgstrups afhandling ”Filmens sug-

gestionskraft” i Kunst og etik, 1961, så er det slående, hvordan teatret nu er

rykket op i den kunstneriske rangfølge, og det er filmen, som er den forførende

frister, der sniger sig ind i sindet og kan medføre åndelig svækkelse.

Løgstrup indleder behandlingen med at fremhæve ligheder og forskelle de

to udtryksformer imellem. Teatret er nødt til også at berette, det kan ikke vise

alt. Det kan til gengæld filmen (som han i øvrigt bestemmer som ”episk”). Som

følge af filmens særkende er det en erfaring, ”at vi i biografen finder os i ting,

som vi aldrig ville lade os byde i teatret”.20 I teatret sidder vi ”overfor” det, som

gennemspilles, ”og det ”overfor” ophæves ikke”. Filmen derimod ophæver

rummet og tiden. ”Lærredets verden er i fysisk forstand en anden end tilskuer-

rummets”, så at vi ”for to timer får vort syn koblet fra vor krop for med vort

syn at eksistere i én verden og med vor krop i en anden”, hvorimod vor tilste-

deværelse i teatret er en enhed af syn og krop, som det også er tilfældet i verden

uden for teatret. Derfor ”er og bliver vi os selv, lige meget hvor henrevne, ja,

oprevne vi bliver af, hvad vi ser og hører”. Filmen derimod ”nøjes ikke med at

stille os over for dens personer, men den gør os til ét med dem. Den tvinger os

til at krybe ind i dem, opleve deres oplevelser, se med deres øjne”. Den overla-

der ”intet til os selv”, dvs. vor medskabende fantasi. De billeder, den viser,

er ikke vore egne, men filmens. Den overtager det hele […] Vi er i biografen

prisgivet det, vi ser, fordi filmen med dens billeders vold og magt sætter os ind i

dens personers tanker og følelser, samtidig med at den gør os værgeløse ved at

tage næsten enhver mulighed for selvstændig reaktion fra os.

Ens egen aktivitet bliver

beslaglagt […] det er et spørgsmål, om vi selv kan komme til, eller vi viljeløst

føler og bevæges i filmens ledebånd […] Filmen behøver vi derimod ikke at

åbne os for, vi skal ikke selv sjæleligt bevæge os ind i dens verden, for vi sættes
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med magt over i den […] Den bryder enhver modstand ned. Er den dygtigt la-

vet, kan vi ikke unddrage os dens virkning, når vi først sidder foran lærredet.

Vi er prisgivne.

Vi forudsætter en spænding, som vi vil have udløst, ”ikke så meget for at få at

vide, hvordan det går de stakkels mennesker oppe på lærredet, som for os selv,

rent fysiologisk, for at falde til ro”. Filmen virker, ”så længe man er naglet til

lærredet, [og] er alt opslugende”.

Musikken potenserer yderligere effekten: ”Det er derfor for meget af det

gode, når der på én gang gennem vort syn og vor hørelse virkes direkte ind på

vore følelser. Det kan vi ikke stå for, vi bukker under, vor tolkende medvirken

sættes ud af kraft”. Selv om man er tilbøjelig til at ryste oplevelsen af sig, når

man er ude af biografen igen, siges det dog senere, med min kursivering, at det

sanselige indtryk ”kommer så sensationelt tæt ind på os, som det aldrig sker i

den virkelige verden. Og det kan skade oplevelsesevnen, mennesket kan gå hen

og blive ufølsomt over for den usensationelle verden, ja, utilfreds med den”.

Ud over forholdet til virkeligheden så spolerer filmen tilmed forholdet til

teatret. Det bliver tamt og slapt. ”For den passionerede biografgænger kan der

derfor blive noget næsten marionetagtigt ved teatrets scene”. Hertil kommer,

at vi i teatret i løbet af forestillingen bedømmer dramaet og de medvirkende:

ser vi et teaterstykke, der ikke er lykkedes, er vi enten uden videre eller meget

snart på det rene med, hvad der svigtede. Vi kan pege på fejlen, det hører der

ikke sagkundskab til, vi behøver hverken at kende til dramaturgi eller digt-

ningens teori for at kunne […] give en begrundelse for, hvorfor kunstværket er

godt eller dårligt.

I modsætning hertil gælder det, at ”vi kender – af os selv – ikke filmens virke-

midler […] Uformidlet springer den lige på os”. Med udgangspunkt i en kon-

kret (spændings)film siger Løgstrup mere generaliserende, med mine

kursiveringer, at det nærmest ligger i kunstarten, at den fremfører de høj-

spændte situationer direkte. Alt det dramatiske ”blev bare konstateret, objek-

tivt refereret, ikke interpreteret […] Men sådan set er det ikke nok til de emner,
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der blev behandlet. De forlanger, at der bliver taget stilling til dem, etisk og so-

cialt, hvis behandlingen af dem skal være kunstnerisk”. Det er derfor ”ikke til-

skueren, der udveksler følelser og tanker med instruktøren, men instruktøren,

der udveksler følelser og tanker med tilskueren – og som tilskueren ikke ved

af”. Underholdningskravet kan endvidere bl.a. indebære, ”at hovedpersonens

skæbne […] behandles som attråværdig.” Det sker på ”en måde, der ikke kan

tænkes mere pågående, fordi vor aktivitet er blevet beslaglagt”. Dette ”gør bi-

ograferne til templer for dagdrømmerier”.

Det interessante er som antydet, at der her figurerer betragtningsmåder på

den ”nye” kunstart, som historisk set har markante modsvarigheder i den teo-

logiske attitude til teatret som kunstart. Præcis fascinationskraften – ”sug-

gestionen” – er blandt de tungeste anklager, der har været rejst. Fiktionen sni-

ger sig ind i og stjæler eller forgifter den forsvarsløse personlighed. Det lå f.eks.

i Paolo Segneri-citatet i foregående afsnit, om jernet, som blev jaget i hvalen,

hvorefter den uhjælpeligt vil forbløde. Og i talrige beskrivelser af den snigende

gift, der forbundet med lyst inficerer det modstandsløse sind. Det er billedets

kraft som mentalt og spirituelt og sansemæssigt genererende faktor, der giver

anledning til bekymringen. Atter kan der jævnføres med Federico Borromeo,

som taler om vekselvirkningen billede-sjæl-krop. Løgstrup fremfører, at på-

virkningen splitter blik og krop, hvorved selvet og realiteten tabes. Man fristes

til at inddrage Segneris billede af mennesket, som bliver et teater, i et ganske

analogt ræsonnement, men med forskelligt objekt. Løgstrup siger på den ene

side, at virkningen hurtigt fortager sig, men også på den anden, at den kan risi-

kere at skabe frustration og utilfredshed med den virkelige verden – hvortil te-

atret jo også hører, da det modsat filmen ikke skiller blik og krop – og at forle-

de til sentimentalitet og selvspejling. Realitetstabet er atter et af de historiske

kirkelige angrebspunkter mod teatret. Mistes den sikre, den sande forankring,

orienteringen, kan relativismen, skepticismen, holde sit indtog. Det er derfor

afgørende, hvem der definerer virkeligheden.

Nok så alvorligt er det formentlig, at filmen formidler oplevelsen direkte,

at den generelt ikke lægger nogen etisk holdning for dagen. I kraft af sit form-

sprog kan den endog fremstille sit subjekts dubiøse forløb som ”attråværdigt”.

Denne ideale fordring bringer virkelig en af hovedanklagerne mod teatret i
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erindring: at det af væsen og tilbøjelighed er umoralsk. En central figur er i

denne sammenhæng Luigi Riccoboni – som også omtales nedenfor –, der i sin

De la réformation du théâtre fra 1743 gør opmærksom på, at da det konse-

kvente platonske krav om afskaffelse af teatret ikke er realistisk, må man i ste-

det gå det eksisterende repertoire efter for at frafiltrere det, som er til fordærv

og til forargelse – med andre ord anlægge en vinkel, en optik, hvad der (i be-

vidst polemisk forkortelse) principielt ville svare til Løgstrups kriterium for

kunstnerisk kvalitet, at udsigeren skal eksponere et etisk standpunkt til det ud-

sagte. Det var i øvrigt en tendens, som i stigende grad gjorde sig gældende i ti-

den, og som teatrets folk pragmatisk måtte kalkulere med. Da Goldoni i 1759

udgav La locandiera, på dansk bedre kendt som Mirandolina, om suveræn

kvindelig erotik over for maskulin moralisme, påstår han med pokerface i for-

ordet, at her leveres et portræt af det farligste kvindemenneske, han har

skildret. Det forholder sig tværtom. Der er ingen tvivl om, hvor sympatien pla-

cerer sig. Ikke blot tages de mandlige moralister og aristokrater kraftigt ved

næsen. De øvrige, erotisk flagrende kvindefigurer, som ligeledes bidrager til

latterliggørelsen af den selvhøjtidelige autoritet, er af alle ting – skuespillere.

Tilbage til Løgstrup er det endelig værd at mærke sig, at han er tæt på ar-

gumentet om unytte, som har været nævnt ovenfor. Og at det er bemærkelses-

værdigt, at han benævner stedet for udøvelsen et dagdrømmeriets tempel. Te-

atret var som bekendt Djævelens kirke.

I sin fremhævelse af teatret som mindre suspekt i kraft af sin mindre sug-

gestionskraft medregner Løgstrup tydeligvis ikke teatertilskuerens imagina-

tion, med andre ord det forhold, at ”forestilling” indebærer den sceniske akti-

vitet, teaterforestillingen, såvel som forestillingsevnen. Netop fascinations-

kraften er blandt de historiske anklagepunkter mod teatret. Den handler imid-

lertid ikke kun om illusion eller suggestion, men i høj grad om (fysisk) fascina-

tion og om imagination forstået som tilskuerens billeddannelse – der ikke i sig

selv er knyttet til den ene eller den anden kunstform.21

Det er reelt set også muligt at opstille problemet på en anden måde: det

åbne værk involverer vel modtageren mere end det, som er uden huller. I så

fald skulle iflg. Løgstrups forståelser romanen være mere invaderende end fil-

men, der jo netop fortæller alt. Fremstillingen trækker i øvrigt på et noget
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smalt teaterbegreb. Det subjektive drama, som bl.a. en August Strindberg ud-

viklede, f.eks. i Ett drömspel, arbejder således fortælleteknisk med en optik,

som er tæt på den, Løgstrup forbinder med filmen.

I det teologiske responsum fra 1748, som blev præsenteret i forrige afsnit,

taler professor Holm om, at

Det forgiftige i en Comoedie tør vel hos Mængden virke meer end det medføl-

gende antidotum, ikke aleene fordi dette i sig selv ofte kand være lidet kraftigt

[…], men og fordi Tilskuerne komme did, ikke for at forbedres, men for at for-

lyste sig, som det vel og er Acteurernes mindste hensigt at forbedre tilskuerne.22

Holm er i det stykke pragmatiker. Teatrets væsen handler i bund og grund om

langt mere basale mekanismer end de etiske eller didaktiske. Dets kropslighed

er sig selv en anstødssten. Der er hele tiden denne dobbelthed. Mellem på den

ene side det, Aristoteles i sin Poetik kaldte ”fablen”, på græsk mythos, og så på

den anden det performative – som vi på sin side kunne forbinde med riten. Der

er givetvis tale om grundmenneskelige behov. Da de danske komedier i 1724

blev truet af konkurrence fra gøgl og linedans, skrev den kunstneriske leder,

Montaigu, en klage, hvori han argumenterede ikke med moral, men med at de

spektakulære ækvilibrister tilfredsstillede tilskuernes ”hele skuelyst for resten

af året”. Ordet er helt centralt. ”Skuelyst” er en sult, en lyst, som forlanger at

stilles.

I Løgstrups perspektiv er det nu interessant, at teatret som sagt er rykket

op i den ikke-suspekte zone. Vi kan, uden at det begrundes nærmere, uden for-

kundskaber vurdere, hvad der fungerer og hvad ikke, og tilmed, siges det et an-

det sted, også hvad der er kvalitet og hvad ikke: ”Hvad angår litteratur og tea-

ter ligger vi på linje med ekspertens bedømmelse, stort set. Vi er enige om ni-

veauet.” Filmen derimod er ”vi” mere usikre i bedømmelsen af, den indebærer

alle de faresymptomer og alarmsignaler, som historisk set i kirkelig forståelse

hørte teatret til. ”Skuelyst” er en nærmest dæmonisk drift. Den knytter sig vel

til pompae.

Det er klart, at kognitions-, neuropsykologi- og anden forskning har flyttet

positionerne siden Løgstrup skrev sin studie. Hensigten med det ovenstående
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har udelukkende været forsøgsvis at sætte centrale ideer i den ind i en kontekst

af teologi/teater.

Teater som syndefald

Ud over forskningen og den historiske relation er teatrets selvforståelse en cen-

tral dimension i hele dette kompleks. Teatrets historie er præget af en række af

reformationer og reformatorer. Det handler atter om kunstartens manglende

respektabilitet og om bestræbelsen på at relatere den til værdiladede dimensio-

ner. Og igen drejer det sig om punktnedslag.

Der er overordnet to modeller. Den ene går ud på at referere til antikke

rødder, mere eller mindre fiktive, og derved etablere en respektabel genealogi,

der legitimerer metieren, gør den respektabel. Lederen af Théâtre Italien i

Paris, Luigi Riccoboni, praktiserede den argumentation, da han i sin Histoire

du Théâtre Italien depuis la décadence de la comédie latine fra 1731 førte ma-

skekomediens rødder tilbage til antikken. Den anden model går ud på at bi-

bringe teatret en højere motivering. Det handler om en optik, der ser teatret

som et syndefald, en profanering, som skal sones, ved at det tilføjes en relation

til dimensioner, som giver det mening og værdi ud over sig selv. Jesuitterteatret

har været nævnt. Det er et eksempel på, at kunstarten anvendes i en højere vir-

keligheds tjeneste. Mangen en stor dramatiker har i øvrigt modtaget påvirk-

ning fra jesuitterne, således Calderón, forfatteren til El gran teatro del mundo.

Det interessante er her de tilfælde, hvor fagets egne folk vil tilføre det en

højere, evt. religiøs, betydning. Det kan f.eks. iagttages hos commedia dell’arte

aktøren Gian Battista Andreini i begyndelsen af 1600tallet, som bl.a. begik

sceneværker med kirkeligt-åndelig dimension og tematik. Luigi Riccoboni an-

lagde efterhånden i stigende grad religiøst-moralske synsvinkler på teatret, og

endte faktisk med at forlade metieren.

1700tallet er generelt præget af et opgør med teater som spektakularitet,

ophøjet-patetisk eller grotesk-komisk, i et projekt, der sigter mod at etablere

kunstarten som samfundsmæssigt betydningsfuld kulturinstitution, som er af

nytte for individets civilisatoriske udvikling, og således mere end ren levevej

for de agerende. Et gennemgående diskussionspunkt i hele den anti-teater-
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historie, som blev præsenteret i afsnittet Blændværk og forførelse, er argumen-

tet om scenekunstens angivelige unytte. 1700tallets tænkesæt handlede jo i

ikke ringe grad om vigtigheden af at være en nyttig borger, at gøre gavn. Løs-

agtighed, letfærdighed, løsgængeri var naturligt i søgelyset. Blandt de praktisk

orienterede og engagerede reformatorer kan nævnes Holberg, Goldoni, Les-

sing, Diderot. Her angår prætentionerne og strategien i høj grad moralske og

æstetiske dimensioner.

Rousseau derimod repræsenterer en radikal variant af animositeten mod

teatret som blot og bar metier, kravet om at det skulle gestalte noget dybere.

Han står for en position, som indebar drømmen om et teater, som forenede alt

folket. Modellen var forestillingen om det atheniensiske demokrati, inklusive

dets kultisk-rituelle praksis. I sit berømte Lettre sur les spectacles, 1758, hæv-

der han, at teatret skal styrke nationalkarakteren. Antikkens kollektive tanke

skal altså gen-installeres. Festspiel-traditionen var stærk i Schweiz. Rousseau

havde en vision af en mytisk Guldalder – og en utopisk fremtid i samdrægtig-

hed og broderskab. Hans visioner inspirerede bl.a. siden de store kollektive,

symbolsk-metafysiske, fester, som blev en del af den franske revolutions ud-

tryksunivers. Her er man tættere på ritualitet og interaktivitet som manifesta-

tioner af en højere og sandere virkelighed end på den type af repræsentation,

som det borgerlige drama gestalter.

Men det er med 1800- og 1900tallets teoretiserende praktikere, tendensen

virkelig slår igennem: det sker bl.a. i Richard Wagners vision af et teater, der

som en kollektiv drøm skulle gestalte de store myter, med klare kultisk-rituelle

overtoner og i samklang med Nietzsches ideer – publicerede i 1872 – om te-

atrets ekstatiske rødder, i det dionysiske, i musikken. Som oprindeligt politisk

radikal var Wagner henvist til at leve i eksil i nogle år, hvorunder han forfatte-

de en række værker, der i kritik af teatrets angivelige overfladiskhed angav vi-

sioner for et fremtidens teater. Som tilfældet var med Rousseau inddrages re-

ferencer til antikken, dvs. til et teater, som spillede en central rolle i folkets kol-

lektive bevidsthed. Wagner drømmer om et teater, der skal bygge på folkets

myter og derved genskabe den græske tragedies kultiske funktion. Som folket

var fortidens anonyme kunstner, skal det atter blive det i fremtiden, evt. ved

mystisk mediering af den kollektive bevidsthed via den individuelle kunst-
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nerisk skabende. Uanset at han ændrede filosofiske ideer, bibeholdt han foku-

seringen på den germanske mytologi og tanken om teatret som et sted for cele-

brering af de kollektive myter. Hans Festspielhaus – ikke ”teater” – i Bayreuth

materialiserede drømmen og visionen. Grundplanen viser, at tilskuersal og

scene optager stort set hele arealet, modsat den konventionelle teaterbygning,

hvor de sekundære, sociale, funktioner har en betydelig prioritet. I festspilhu-

set er der kun ét fokus; tilskuerrummet er disponeret a la det græske teater, i

halvcirkelformet trappeopbygning, så at de synsmæssige forskelle fra sal til

scene er stærkt reduceret – atter modsat den konventionelle teatersal, hvor pla-

cering i parket, balkoner, loger etc. giver vidt forskellige synsmuligheder, af-

hængigt af placering, herunder social placering. Arkitekturen skulle altså

gestalte det basale koncept, den fælles drøm, den overindividuelle, hallucinere-

de tilstand – der tilmed accentueres ved at salen mørkelagdes; det var nu blevet

teknisk muligt.

Transcendensen, den metafysiske dimension, gør sig tilsvarende markant

gældende – om end med andre kunstneriske konsekvenser – hos den engelske

instruktør og scenograf Edward Gordon Craig, som ville geninstallere kunst-

artens oprindelige autentiske, spirituelle forankring – i dette tilfælde ved at løs-

rive udtrykket fra den alt for individuelle og uforudsigelige menneskelige krop

som instrument og erstatte den med übermarionetten som gestaltning af det

guddommelige og med tråde tilbage til Heinrich von Kleists essay fra 1810 om

marionetten, den belivede døde materie som en spirituel manifestation, i sidste

instans med sammenhæng til platonske begreber om illusion og virkelighed.

Craig er en mystiker og en visionær – som siden også Artaud – og det er på

ingen måde ganske klart, hvad hans übermarionette-tanke, som udvikles i før-

ste del af 1900tallet, helt konkret indebærer. Der er ikke entydigt tale om enten

beåndet, instrumentaliseret krop, eller decideret vitaliseret materie.

Craig taler et sted om musikken og bevægelsen som metafysiske rørelser:

music, one could speak of it as St. Paul speaks of love. It is all love […] – how

infinitely noble. And as like one sphere to another, so is Movement like to Mu-

sic. I like to remember that all things spring from movement, even music; and I

like to think that it is to be our supreme honour to be the ministers to the su-

28

Tro på teatret



preme force – movement. For you see where the theatre (even the poor distrac-

ted and desolate theatre) is connected with this service. The theatre of all

lands, east and west, have developed (if a degenerate development) from mo-

vement, the movement of the human form. […] In the earlier days the dancer

was a priest or a priestess, and not a gloomy one by all means; too soon to de-

generate into something more like the acrobat, and finally to achieve the di-

stinction of the ballet-dancer. By association with the minstrel, the actor ap-

peared […] I believe not at all in the personal magic of man, but only in his

impersonal magic. It seems to me that we belong to a period after the Fall and

not before it.23

Her træder mytologiseringen af kunsten ganske klart frem: det mystisk-gud-

dommelige udspring, syndefaldet som kunstens ulykke. Teatret har mistet sin

sublime kvalitet, prostitueret sig, og må atter stræbe tilbage til tiden før faldet.

Craig er som teatermand beslægtet med symbolismens virkelighedsforstå-

else, der jo forbandt kunsten med magisk-mystiske zoner, forlagde sku-

epladsen til en indre dimension – den sande verden er den indre verden, og den

har intense religiøst-spirituelle implikationer. Det foldes ud i det symbolistiske

drama, men måske endnu stærkere i det ekspressionistiske teater i Tyskland ef-

ter Første Verdenskrig, med dets vertikale bevægelse mod det guddommelige.

Der kan i visse sammenhænge direkte tales om kunsten som religionserstat-

ning.

Antonin Artaud, som allerede blev nævnt i forrige afsnit, repræsenterer

måske det ultimative projekt om den teatrale gestaltning af den magisk-mysti-

ske dimensions virkelighed i katharsiske trancetilstande: ”Det lader til at der i

kraft af pesten sker en kollektiv dræning af en gigantisk byld af både moralsk

og social beskaffenhed; og i lighed med pesten er teatret til for at dræne bylder

kollektivt.”24

Forenklet kan det muligvis siges, at han vender det konventionelle forhold

mellem virkelighed og illusion (teater) om, så at ”teatret” bliver det primære,

den såkaldte virkelighed noget sekundært, jf. titlen på hans værk: Le théâtre et

son double, fra 1938, hvor double kunne gengives med ”dobbeltgænger”. Ar-

taud tager typisk, på sin egen personlige måde, afsæt i ikke-europæiske perfor-
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mative kulturer, som balinesiske og indianske. Hans refleksioner om deltagel-

se frem for overværelse peger begrebsmæssigt mere mod ritual end ”teater”.

Der er givetvis tale om en nærmest desperat søgen efter det autentiske, det

præ-civilisatoriske og dermed præ-prostituerede. Artaud slutter sit forord med

de berømte ord om, at

Når vi derfor siger ordet liv må man forstå at det ikke drejer sig om livet som

det der kan kendes på tingenes ydre, men om det særlige sarte og skælvende

brændpunkt som formerne ikke når. Og hvis der er noget der er helvedes for-

dømt i vor tid, så er det at hænge sig i kunstneriske former, i stedet for at være

som torturofre der bliver brændt og signalerer fra deres bål.

Atter er talen altså om det ydre, formen, som det u-egentlige. Det er nærliggen-

de at pege på Platons betragtninger over det mimetiske som noget belastet, da

det re-præsenterer den materielle dimension og ikke det egentlige. Artauds vi-

dere formulering om signalerne gennem flammer har fået en kolossal gennem-

slagskraft gennem Jerzy Grotowskis måde at citere den på: ”Actors should be

like martyrs burnt alive, still signaling to us from their stakes”.25 Hvor der her i

en eller anden forstand refereres til martyrer, har slutningen af essayet om te-

atret og pesten en klang af de initierede teaterfolk som en art præsteskab:

Og nu melder sig så spørgsmålet om der i denne verden, der skrider ud og be-

går selvmord uden at opdage det, kan findes en kerne af mennesker som er i

stand til at gøre denne højere ide om teatret gældende, som kan gengive os alle

den naturlige og magiske fyldestgørelse for de dogmer vi ikke længere tror på.

Senere betydningsfulde eksempler på mystikere eller metafysikere, som bl.a.

søger mod det fremmede, de ikke-vestlige ritualiteter og universer, er instruk-

tørerne Jerzy Grotowski, der netop blev nævnt, Peter Brook – som opererer

med et begreb, det ”hellige teater” –, til dels Ariane Mnouchkine og Eugenio

Barba. Skuespilleren skal ikke blot være skuespiller, men eksponent for noget

andet og større, noget overmenneskeligt.

De forskellige versioner af dette genkommende projekt for at sone synde-
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faldet, at hele traumet, at retablere kunstens ur-rødder, vil typisk trække på

historiske, i reglen antikke inspirationer – og på eksotiske. Det kan indebære

tendenser til at se teatret som ”helligt”, og dets mere trivielle udøvere som en

art ”prostituerede”.

Et beslægtet fænomen kan ligge i politiske implikationer; en opfattelse af

skuespilleren som (prostitueret) lønarbejder, til forskel fra den politiske kunst-

ner, som motiveres af og udfylder en mission. Tænkemåden er selvklart rela-

teret til ikke mindst en brechtsk kunst- og politik-forståelse. Brechts didaktiske

”Lehrstücke” er i øvrigt utænkelige uden jesuitterteatret som forgænger. De er

tænkt som hard core ideologiske ”åndelige øvelser”, ikke (underholdende) er-

hvervsudøvelser. Den didaktiske effekt angår ikke mindst de performende, ini-

tierede. Som det var tilfældet med Artaud, er et repræsentativt teaterbegreb an-

fægtet.

Og også i det politiske felt findes mere mystiske overtoner, som når den

italienske – Brecht-inspirerede – instruktør Giorgio Strehler i den almene eu-

fori umiddelbart efter Anden Verdenskrig så teatret for sig som ”profan ritua-

litet”, en fest for alt folket, som givetvis kan læses ind i sammenhæng med

f.eks. den rousseauske utopi. Den drøm brast hurtigt. I det hele taget har revo-

lutionære dynamikker ikke sjældent formuleret sig gennem teatret som en uto-

piens iscenesatte ritualitet. Det gælder også de opstemte, kollektive slut-tres-

sere, hvor det teatrale univers kan rumme træk af kloster og kommunion. Når

drømmen brister, er efterbilledet tit patetisk.

I denne optik kan teatrets historie forstås som en kamp for at blive aner-

kendt som profession, som forskydes hen mod en stræben for at blive defineret

som mere end en profession – herunder glimtvise selvforståelser som noget, der

minder om religion.

Den religiøse energi

Men ud over spændingerne mellem ritualitet, spektakularitet og respektabili-

tet er den religiøse fortælling, myten, den rituelle struktur umådeligt stærke

energier i dramaet og teatret, også i nyere tid. Her forskydes fokus altså fra

(selv)forståelsen af teatret til dramaets tematik og praksis.
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Eksemplerne er legio. I forrige afsnit blev symbolisterne nævnt. Man kan

også nævne en Strindberg, og ikke blot den symbolisme-beslægtede del af for-

fatterskabet: hvor meget han så end insisterer på den naturalistiske fernis som i

Fröken Julie, så kan dette stykke med føje læses som et moderne mysteriespil,

scenografisk spændt ud mellem helvede, ildstedet, og himlen, parken, som be-

skrives som ”paradisets lustgård”, altimens Strindberg lader ”fadrens olyckli-

ga ande sväva över och bakom det hela”,26 som der står i forordet, den utilnær-

melige faderskikkelse, der befinder sig oven over det menneskelige drama på

liv og død, frelse og fortabelse, og som meddeler sig via talerøret, som rækker

ned ovenfra. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, at Strindberg

selv, fra Forordets første linjer, drager sammenligningen til det kirkelige felt.

Han kalder det konventionelle teater en Biblia pauperum, en didaktisk fattig-

mandsbibel, og tilsvarende dramatikeren for en lægprædikant. Teatret er i den

version, siger Strindberg, for de enfoldige, som lader sig bedrage af illusion og

suggestion.

Det har därför i vår tid, då det rudimentära tänkandet som försiggår genom

fantasien, synes utveckla sig till reflexion, undersökning, prövning, förefallet

mig som om teatern liksom religionen vore stadd på väg at lägges ner som en

utdöende konstform, till vars njutande vi sakna de erforderliga villkoren.

Det nye er en analytisk kulde, som magter at erkende naturens nødvendighed

uden sentimentalitet. Der vil

kanske komma en tid då vi blivit så utvecklade, så upplysta att vi med likgiltig-

het åse det nu råa, cyniska, hjärtlösa skådespel livet erbjuder, då vi igenlagt

dessa lägra, opålitliga tanke-maskiner som kallas känslor, vilka bliva överflö-

diga och skadliga då våra omdömesorgan vuxit ut.

Det er derfor bemærkelsesværdigt, hele denne demonstrative modernitet taget

i betragtning, at ud over mysteriespilstrukturen er hele dramaet sat op på hen-

visningen til Johannes Døberens halshugning, som er den tekst, der skal læses i

kirken morgenen efter den dæmoniske nat: spillet foregår sankthans nat, den
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mandlige hovedperson hedder Jean, dvs. Johannes – og han er tydeligvis en,

der går forud for en ny verdensorden, en ”artbildare”, en grundlægger af en ny

art, hvor periodespecifikke filosofiske (Nietzsche), sociale (Marx) og evolutio-

nistiske (Darwin) referencer skrives ind i en cyklisk-mytisk ramme, med ud-

gangspunkt i tiden: det er sommersolhverv, Døberens fødsel, på det symbolske

niveau forstået som den mindre sol, der skal tage af og gøre plads for den stør-

re sol, den nye verdensorden. Halshugningen varieres og gentages flere gange,

fra eksekutionen af Julies grønsisken til hendes afsluttende skæren struben

over på sig selv med Jeans barberkniv. Det religiøse perspektiv lægger op til en

læsning som tragisk forløsningsdrama: det lukkede rum er jordelivet, grund-

vilkåret, indespærringen i materialiteten, og udfrielsen går kun gennem døden.

Dramaets slutord lyder: ”Det är rysligt. Men det finns intet annat slut. – Gå!”,

som tilmed, som en theatrum mundi tone, spiller på selve teatersituationen –

dette er jo slutningen, på livet og på forestillingen.

Det er en læsning, der potenseres ved inddragelse af tekster af Strindberg,

som eksplicit eksponerer den religiøse og spirituelle tilgang, forfattede efter at

Strindberg har gennemlevet den berømte Inferno-krise og er begyndt at skrive

på et direkte mystisk grundlag, uden pålagte naturalistiske filtre – og hvor en

central inspiration faktisk er det middelalderlige vandringsdrama, dvs. spil om

menneskets vej gennem eksistensens stationer. Allerede titlen indikerer således

i Till Damaskus, at der er tale om en (lidelsesfuld) rejse, og at teksten refererer

til Paulus’ henrykkede transformation. Dramaet er i yderlig grad autobiogra-

fisk og subjektivt, hvor hovedkarakteren, kaldet ”Den Okände”, via en række

livskonfrontationer når frem til en forløsning i et bjergkloster og der faktisk

får et navn. I forhold til hvad der netop blev sagt om Fröken Julie er det ikke

uinteressant, at navnet er – Johannes. Fordi han har prædiket i ørkenen, siges

det. I øvrigt var forfatterens fulde navn August Johan Strindberg.

Men navnlig Ett drömspel, med dets kvindelige Kristus-figur, Agnes gude-

datteren, der som et agnus dei bærer menneskenes lidelser frem for den gud-

dommelige instans i indisk gevandt, er det interessant at inddrage som inter-

tekst til Fröken Julie. Metaforikken omkring de fire elementer er helt tydelig i

Ett drömspel.27 Men ganske klart også til stede i Fröken Julie, pegende mod

materialiteten som et fængsel, dødsdriften, længslen mod befrielsen fra inde-
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spærringen, det lukkede rum. I Ett drömspel er midterpartiet sekvensen, hvor

gudedatteren er indespærret i jordelivets tungeste trivialitet: ægteskabet, med

mand og barn og tilmed et faktotum – i øvrigt en navnesøster til kokkepigen

Kristin i Fröken Julie, der via navn og tro entydigt henviser til kristendommen

–, som systematisk klæber alle revner og sprækker i boligen til, så Agnes er ved

at kvæles. Luften er hendes element, den spirituelle dimension. Til slut befrir

hun sig for bundetheden til det jordiske ved gennem et rituelt dødsbål at stige

op, tilbage til sin sande dimension. Udfrielsen går gennem døden, er udsagnet –

der med grund kan føres tilbage også på Julie; også her spiller ilden en rolle via

den kakkelovn, der manes frem i slutningens dødshallucination. Typisk for

Strindberg er i øvrigt en strukturel figur, som handler om transformation gen-

nem indespærring og fornedrelse – transition. Den findes i Fröken Julie, f.eks. i

Jeans udgang gennem latrinen i barndomsberetningen; i Julies vej gennem Je-

ans seng; og ikke mindst hendes afsluttende befrielse gennem den elendige død,

indvarslet ved halshugningen af hendes grønsisken, som dens udfrielse fra

indeburingen.

En betydningsfuld del af det tyske ekspressionistiske drama og teater dyr-

kede som nævnt ligeledes, og i høj grad i forlængelse af Strindberg, den indre,

individuelle virkelighed, den spirituelle dimension, ofte i religiøs formulering.

Det er nærliggende at se en linje fra symbolismen fortsat her. Noget tilsvarende

ses i flere sammenhænge. I et opgør med kliche-konventionen om identitet og

relativitet som udtømmende tematisk læsning påviste Umberto Artioli overbe-

visende en subtil gnostisk mysticisme i Luigi Pirandellos Seks personer søger en

forfatter. Inden for det såkaldte ”absurde” teater – en betegnelse, som blev

kreeret af Martin Esslin og som dækker et broget udbud af dramatikere – åb-

ner teksterne sig i flere tilfælde for en læsning af metaforikken, som er beslæg-

tet med f.eks. Strindbergs. Absurde i betydningen meningsløse er de da ingen-

lunde. Det kan handle om Beckett, som i f.eks. Endgame trækker på en række

religiøse billeder, det guddommelige barn, den rige mand og Lazarus etc. Eller

Ionesco,28 hvis værker ganske tydeligt lader sig læse på religiøse præmisser.

Men man kan også gå uden for det metafysiske drama. Brechts betydelige

ungdomsdrama hedder ikke for ingenting Baal. Mere markant politiske styk-

ker som f.eks. Die Dreigroschenoper, Mahagonny, Mutter Courage und ihre
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Kinder eller Leben des Galilei lægger sig op ad Kristus- og helgenlegendens

form og indhold. Da den henrettede Jimmy Mahoney bliver båret ind til slut i

Mahagonny, synges der direkte:

Vi kan gi’ ham edd’kesvampen,

vi kan tørre sveden af ham,

stikke spyd i siden på ham,

vi kan ta de fire nagler,

men den døde mand kan ingen hjælpe,

men den døde mand kan ingen hjælpe.29

Brecht ville – man fristes til at sige: som Strindberg, i citatet ovenfor om den

ufølsomme tilskuer – aktivere tilskuerens intellekt, hans kritisk-analytiske di-

stance. Men hans projekt er tydeligvist mere komplekst end som så – rummer

mere, end hvad teorien tilsiger. Han baserer sig i flere sammenhænge på det

shakespeareske krønike-spil, der igen har aner i helgenspillet. Det er klart, at

Brecht så at sige verfremder genren, begår en, i bachtinsk forstand, parodi.

Men ikke kun. Der indgår komponenter, som ikke kun lader sig tolke paro-

disk.

Dario Fo lægger direkte myten, den religiøse fortælling, det apokryfe Je-

sus-billede, til grund i en lang række af sine tekster. Men også en Robert Wil-

son, en Kirsten Dehlholm, en Sarah Kane, bevæger sig i disse landskaber og zo-

ner, som nok delvis fortfarende er et forsknings- og forståelsesmæssigt no

man’s land, hvilket i sig selv formentlig siger noget om en særlig form for kul-

turel kejtethed. Her ligger givetvis et forskningfelt, som vil kunne kaste lys

også over også forskydninger i forståelsen af religionen, jf. forrige afsnits Ar-

taud-citat vedrørende teatrets placering i forhold til ”de dogmer vi ikke læn-

gere tror på”.

Tilgange og strategier

En væsentlig tilgang findes i begrebet etnoscenologi, formuleret i analogi med

etnomusikologi, og bevidst uden brug af termen teater, da den lægger op til et
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fastlagt (vestligt) teaterbegreb, som forskningen ikke vil lade sig blokere af.

Den centrale skikkelse Jean-Marie Pradier skriver overordnet om konceptet:

Ethnoscenology brings together:

1. scientific disciplines devoted to the exploration and analysis of human be-

haviour, notably ethlogy, neurobiology, cognitive sciences, anthropology;

2. Humanities;

3. Performers’ pragmatic knowledge; and

4. The proper implicit and explicit local paradigm. In endeavouring to take

into account the interaction of universals particular to the whole human

species and of all distinctive cultural and/or personal features which are

buttressed by the human adaptive and creative ability, ethnoscenology

participates in the progressive development of a general scenology.

The word “practices” should not be understood in a behaviourist or functio-

nalist sense. The word emphasizes the corporal dimension of the phenomenon

under consideration. Ethnoscenology takes as its object of study a complex

event involving one or more individuals considered in their biological, psycho-

logical, spiritual and social entirety. The holistic perspective of ethnoscenolo-

gy stands in contrast to the dualistic approach by which one perceives bodyless

symbolic activities, and corporal activities devoid of cognitive and psychologi-

cal implications. Likewise, the objective of ethnoscenology is not simply to

propose an inventory and a description of forms, but also to determine what

occurs when a performance takes place. The monistic presupposition of eth-

noscenology concerns the body/mind paradigm: there is no body without

mind, nor mind without body. The body is mind. Performance as it occurs in

rituals and performing arts as well as a cognitive, emotional and spiritual act.30

Et værk som Erika Fischer-Lichtes Theatre, Sacrifice, Ritual, 2005, indkredser

feltet omkring ritualitet og performativitet inden for moderne forskning, filo-

sofi og praksis. Bl.a. taler hun om fokuseringsforskydningerne inden for det re-

ligiøse hhv. det teatrale område fra myte til ritual subsidiært fra tekst til

performance. Det hedder bl.a.:
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The physical act in eating and drinking together are echoed in the physical ac-

tions of the actors and the physical sensations they excite in the spectators.

The political community which comes into being by and in the sacrificial meal

can be equated to the theatrical community that comes into existence in the

course of the performance. Bodily acts and actions that had been previously

held to be insignificant – only receiving any kind of meaning from being rela-

ted to the myth or to the dramatic text – were accorded meaning to the extent

that they were thought able to constitute a meaningful structure such as a

community. Ritual theory and, somewhat later, theatre studies, thus, re-evalu-

ated the traditional opposition between a textual – European – and a perfor-

mative – ‘primitive’ – culture. On the one hand, the performative was given at-

tributes that had previously been held to be characteristic of texts alone, such

as the notions of meaning and sense. On the other, emphasis was laid on the

potential of a collective to execute performative acts that create, bring forth,

culture whereas before, creativity had been conceived of only in connection

with the mind of the individual and the artefacts which were brought forth

[…]. Thus, the way was paved for bridging the gap between élite (textual) and

popular (performative) culture, between European and non-European, so-cal-

led primitive cultures, that was characteristic of the beliefs of nineteenth cen-

tury middle class Europeans, and so persistently cherished.31

Der peges her på felter, som dels kobler sig på, dels afgrænser sig i forhold til

de performativitetsbegreber, der gør sig gældende inden for bl.a. teater- og ri-

tualitetsforskningen. Der peges på ikke-vestlige praksisser – som jo også Pradi-

ers projekt omhandler – som mulige korrelater og korrektiver til egne

aktiviteter. Formuleringerne kan derfor stå som mulige strategiske retningsgi-

vere.

Ifølge sagens natur er denne bog forskningsforberedende. Der er et stort

moment af afsøgning i samføringen af områderne, som indikerer andre måder

at tænke fagligheder på. Det er klart, at der er en historisk dimension i projek-

tet. Det ligger i selve disponeringen i de tre ”perspektiver”, som fremgår af ind-

holdsfortegnelsen. Men allerede den tilgang modificeres i de enkelte bidrag.

Den sidste tekst i hvert af de tre hovedafsnit peger således Janus-agtigt frem og
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tilbage i den sammenhæng, de er placeret i. Det er imidlertid et generelt træk,

som overordnet set indebærer en cirkelbevægelse. På den ene side må det der-

for fastholdes, at der er en begrebslig forståelse, som er historisk betinget og

forankret og i forandring – og som groft sagt går ud på, at sandhed og illusion,

teologi og teater, er klart afgrænsede felter, som anskues på hver deres præmis-

ser (tradition), frem til punkter, hvor begge problematiseres (modernitet) i for-

skydninger mod endeløse betydningsmæssige ud- og sammenfletninger (hy-

perkompleksitet). Det er det kontekstuelle greb. På den anden side fremgår det

klart, at de områder, som behandles, lader sig læse i lyset af strategier, som ten-

derer mere i retning af f.eks. fænomenologien. Herved fremstår det i øvrigt

indarbejdede begrebsapparat som utilstrækkeligt; der viser sig behov for opda-

terede begrebsudviklinger. ”Ritualisering” bliver således mere adækvat og

komplekst anvendeligt end ”ritual”. Imagination og kropslig kognition er her-

næst tydeligvis analytiske vinklinger, som det er frugtbart at bringe i spil, på

tværs af konventionelle kategoriseringer. Dette skal helt overordnet ses i lyset

af den måske vigtigste pointe: der tegner sig et billede af, at det er synergien, de

strategiske kombinatorikker, der i sig selv indebærer et fremadpegende for-

skningsmæssigt potentiale. Det er dels tydeligt, at der i læsningen af det

historiske materiale – være sig teologisk eller teatralt – åbnes for nye forståel-

ser, når der anlægges optikker, der har afsæt i den ”anden” dimension. Reli-

gionens performativitet er en sådan tilgang. Dels fremstår det som meget kon-

kret, at komplekse, herunder interaktive, teatrale former ganske enkelt ikke la-

der sig behandle analytisk meningsfuldt uden under inddragelse af begreber

(metafysik, transcendens m.fl.), som sædvanligvis placeres i det religiøse felt.

Hermed kollapser forståelsen af ”fiktion” og ”virkelighed” som entydige kate-

gorier. Det ”imaginære” felt er virkeligt, og det er et krydsfelt for de religiø-

se/teatrale dimensioner. Dette forhold fremstår ekstra tydeligt under iagttagel-

sen af ikke-vestlige manifestationer, i denne bog foldet ud i læsningen af en a-

frikansk rituel komponent i en teatral sammenhæng. En fokusering på vest-

lig/ikke-vestlig praksis samt på krop og ritualisering var derfor kendetegnende

for fortsættelsen af afsøgningsprojektet, den af satsningsområdet Religion i

det 21. århundrede støttede konference Religion, Ritual, Theatre, som blev af-

holdt 27.-29.4. 2006.
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Hecuba i Napoli

Tilgangene i de følgende tekster er altså tradition; modernitet; hyperkomplek-

sitet. Der er tale om strukturelle og historiske relationer, med fokus på fiktion

over for realitet, som komplekse, relative begreber. Ritualitet og teatralitet er

ikke absolutter.

Til slut skal indføres et subjektivt forsøg på konkretisering af enkelte af de

involverede problemstillinger. Fremmed- og dermed anskueliggørelsen skulle

bl.a. ligge i materialets i en vis forstand eksotiske karakter. Det er ikke desto

mindre vestligt.

”What’s Hecuba to him or he to Hecuba?” spurgte Hamlet, da han ser, at

skuespilleren formår at udgyde tårer over et fiktivt emne, den mytiske trojan-

ske dronning Hecubas grumme skæbne. Tilsvarende kunne man spørge i for-

bindelse med den folkeligt-religiøse manifestation, der her skal tjene som et

primitivt prisme for et antal basale spørgsmål. I dette tilfælde:

Hvad/hvem er hvad for hvem hvornår?

Hvad er fiktion, imagination, og hvad realitet for hvem hvorfor?

Hvad er ritual (som er én form for realitet) og hvad er profession (som er

en anden form for realitet) for hvem hvornår?

Det drejer sig om Napoli sommeren 2004, sidste søndag i juli. Om en pro-

cession udgående fra en ganske lille kirke, Sant’Anna, i det spanske kvarter,

det virkeligt proletariske, som er en art lukket land i byen. Sammenhængen og

baggrunden er, at der er personer, syge, handicappede m.fl., som ikke kan

komme til Sant’Anna, der jo er Madonnas mor, og hvis statue står i kirken.

Når de ikke kan komme til Sant’Anna, altså i kirken, så må Sant’Anna komme

til dem. Det er ræsonnementet. Og det vil sige, at statuen af den siddende Anna

med den unge Maria stående ved sin side, ledsaget af skove af hellige faner, to

orkestre, nonner som reciterer Ave Maria i højttalere, højlydt pengeindsam-

lende, højtråbende kvinder, præster, betjenten og kvarterets beboere, i time ef-

ter time slæbes rundt ad stejle og snævre gader fra udvalgt hus til udvalgt hus,

samt gør holdt ved særlige kapeller og gadealtre, hvor der opføres en form for

dans, en nærmest samlejeagtig koreografi med statuen, der i øvrigt er forsynet

med en benzindrevet motor af mærket Yamaha, til at producere strømmen til

glorie og lys.
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Den røg, der ses stige op fra helgenstatuen, er altså ikke hellig – som jeg først

fejlagtigt troede –, den er fra en benzinmotor. Det modificerer på ingen måde

helligheden. Familiernes broderede duge er hængt ud fra balkonerne, som hyl-

dest til helgenen, og der kastes penge ned, alt sammen for at hædre den hellige

kvinde. For de syge i døre, vinduer eller på balkoner, er dette virkelighed, det

er et helligt, magisk, gribende moment, hvor der foregår en inderlig, intens dia-

log med helgenen; pårørende og nærtstående er tilsvarende grebet: flere græ-

der. Ritualet, som indebærer interaktivitet og -kommunikation, gestalter en

virkelighed, er virkelighed, mellem de performende, den syge og statuen og de

troende.

For bærerne er det en bod, et offer, en selvpålagt plage af fysisk strabads i var-

men og larmen.
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For musikerne er det et job mod betaling, en bestillingsarbejde blandt flere –

hvor deres energi er helt afgørende for at oparbejde den emotionelle ladning;

trommeslageren er i time efter time så dominerende aggressiv på sit instru-

ment, at der dels bliver tysset på ham jævnligt, hvad han suverænt ignorerer,

dels fremstår det som et individuelt projekt: her er virkelig noget, der skal leves

ud og som han skal af med – men uanset hvor meget der er tale om et særtilfæl-

de, så kommer også denne udlevelse af en spændthed til at indgå i den overord-

nede ritualiserede energiudladning.
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For indsamlerne er det en pekuniær-rituel akt.

For nonnerne er det en streng og manende forkyndelse.

Betjenten skal sikre helgenindens trafikale værdighed, som er oppe mod scoo-

tere, motorcykler, biler på det snævrest tænkelige areal.

For præsten er det en lidt pinlig affære, han er nødt til at spille med i.
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For deltagerne er det en fest, euforiserende underholdning og/eller en bods-

gang, hvor varmen, larmen, anstrengelsen skaber en tranceagtig fysisk masse

ud af disse helt heterogene komponenter, som da også slutter i et orgiastisk, in-

fernalsk fyrværkeri på den diminutive plads foran kirken.

Et dramatisk moment opstod, da der blev fyret fra taget på et hus mod pladsen

– her var fyrværkeriet placeret – og, ved en fejl, direkte ind i en overforliggende

lejlighed. Højspændtheden slog over i ægte panik.
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Selvom der er tale om én manifestation, afhænger det af blikket, momentet

og relationen, hvilken kategori inden for spektret ritual, teatralitet, fiktion,

realitet – disse grove opdelinger –, vi befinder os i.

Iagttageren kan tilmed også i større sammenhæng komme til at blive del af

værket. Da antropologerne Annabella Rossi og Roberto De Simone i Napo-

li-området i 1970erne analyserede nogle obskøne stød med underlivet fra fane-

bærerne foran Madonna-statuer som det, de var, seksuelle gestus, og lod ana-

lysen gå videre til de udøvende, medførte det forbud fra de kirkelige myndighe-

der, hvem læsningen var kommet for øre. Bevidstheden om ritualet gjorde det

anstødeligt og utilstedeligt, som var det et syndefald. Man har med andre ord

ikke tillagt gestusen nogen mening forinden.32

Disse spredte betragtninger for så småt at konkretisere kompleksiteten i

det krydsfelt, som skal behandles. I Napoli-eksemplet med Sant’Anna statuen

kan man på én gang tale om Tradition – det er en traditionel aktivitet i et tradi-

tionsbåret kvarter, og altså par excellence traditionelt; man kan tale om Mo-

dernitet – som konteksten tilsiger, al den stund manifestationen er skrevet ind i

en moderne realitet; og man kan tale om Hyperkompleksitet – på et tidspunkt

bevægede hele processionen sig ud i byen, væk fra det spanske kvarter, og der-

med til en nutidszone, hvor enhver oparbejdet sammenhæng var ultimativt op-

løst i overvældende grader og antal af usamtidigheder, fragmenteringer og po-

tentielle betydningskombinatorikker.

Noter

1 Seminaret var arrangeret af en projektgruppe, som udover undertegnede omfattede de stu-

derende Brigitte Bogar, teatervidenskab, Merete Benedikte Johansen, teologi, Kim Skjolda-

ger-Nielsen, teatervidenskab, og Marie Vibe, teatervidenskab.

2 Clifford Geertz: "Religion as a Cultural System". I: The Interpretation of Cultures, Basic Bo-

oks Inc., N.Y. 1973: p. 90. Her citeret i Armin Geertz' oversættelse i artiklen "Hvad er reli-

gion?" I: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 91, april 2003: p. 4, efter Hans Raun Iversen:
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7 Rostrup, 1921: p. 40.
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11 Fiaschini: p. 451.
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13 Taviani, 1969: p. 198.

14 Majorana, 1992: p. 181, n. 31.
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1969: p. 207.
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17 Pontoppidan 1743.

18 Pradier, 2005: p. 141.

19 Jf. Holm, 2003 og Léoni, 1998.
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22 Jf. Holm, 2004: p. 199.

23 Craig, 1911: p. 47ff. Se også Innes, 1990.

24 Artaud, 1967: pp. 30, 12f og 31.

25 Grotowski, 1968: p. 125.

26 Citaterne er fra Strindberg, 1984: p. 101ff.

27 Jf. Delblanc, 1979.

28 Jf. Blomberg, 1977 og Papazu, 1995.

29 Brecht, 1964: p. 76f.

30 Pradier, 2001.

31 Fischer-Lichte, 2005: p. 32f. Kursiveringerne er mine.

32 Mundtligt meddelt mig af Annabella Rossi. Rossi og De Simones hovedværk er Carnevale si

chiamavaVincenzo. Rituali di Carnevale in Campania. Rom, 1977.
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Tr o e n s g e s t i k

– relationerne mellem ritual og teater

Af Bent Flemming Nielsen

Symposiet er en lejlighed til at dele overvejelser med andre faggrupper. I for-

længelse af selve ordet symposiums etymologi kan det dog kun dreje sig om at

tømme en flaske endnu ikke færdiggæret hjemmebryg i den fælles punchbow-

le. Jeg er ikke teaterkyndig, og må som teolog tage forbehold for den begræns-

ning det er at have bevæget mig ud i et for teologer endnu ikke kortlagt

landskab. Men det er så her vi er, idet vi spejder efter fælles orienteringspunk-

ter. Jeg er meget glad for invitationen til at være med ved gildet, idet allerede de

første sonderinger på feltet teater, religion og ritual har vist sig uhyre givende.

En god del af de følgende betragtninger er at opfatte som de første spæde, lidt

behjertede forsøg på at skabe en åbning for en forhåbentlig frugtbar ny dialog

mellem teologi, ritualteori og teatervidenskab.

Strukturen i det følgende er, at jeg først vil sige noget om protestantismens

tvetydige forhold til ritualer og ritualiseringer, dernæst om moderne ritualteori

og endelig vil jeg fremsætte nogle overvejelser over berøringsflader og møde-

steder mellem ritual og teater.

Protestantismens tvetydige forhold til ritualer

Den Danske Folkekirke har sit udspring i det 16. århundredes reformatoriske

bevægelser. Det var dog først med Grundloven af 1849, at den fik betegnelsen

folkekirke. Det er en kirke, der som andre nordeuropæiske lutherske kirker

(Nordtyskland, Sverige, Norge, Island mv.) historisk har sin baggrund i en atti-

tude præget af opgør og afvisning i forhold til den romersk-katolske kirke. Ro-

merkirken havde gennem århundreder lige indtil det 16. århundrede domineret

hele Vesteuropa religiøst, kultisk og ofte også politisk. Reformationens kritik

rettede sig ikke mindst imod den romerske messe, gudstjenesten, som i reforma-
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torernes øjne var perverteret i retning af en fortjenstfuld kult – en ukristelig tan-

ke, hvis nåden skal være nåde.1 Denne baggrund må nævnes for at begribe,

hvorfor de protestantiske kirker dybt indfældet i deres identitet og selvbevidst-

hed har indbygget et kritisk forhold til ritualer og kult. På den anden side, så

har denne kultkritik imidlertid kun yderst sjældent ført til en egentlig afvisning

af ritualiserede handlinger ved gudstjeneste, dåb, nadver, vielse, skriftemål og

andet. Men har tværtimod over tid opretholdt kritikken i varierende omfang –

og samtidig fortsat med at praktisere ritualerne. Heraf det, jeg vil kalde den

protestantiske tvetydighed.2 Tvetydigheden giver sig udslag i, at vi får forskel-

lige svar på spørgsmål vedrørende protestantisme og ritual, afhængigt af om vi

spørger på et teori-niveau, altså spørger til den officielt anerkendte teologi, el-

ler om vi spørger på et praksis-niveau. Vi får således to forskellige svar, afhæn-

gigt af om vi undersøger teorien og teologien – eller vender os til den praksis,

som de facto finder sted. Teologien har traditionelt ikke haft så meget at sige om

ritualer, her har tværtimod de teologiske forbehold i forhold til “menneskelige

traditioner og riter eller ceremonier”3 været dominerende. Over for og i et vist

uudlignet spændingsforhold til dette teoretiske forbehold står imidlertid den

brede folkelige religiøse praksis, som i alt væsentligt har været opbygget om-

kring et antal karakteristiske ritualer. Det drejer sig om de såkaldte overgangsri-

tualer, dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Bourdieusk formuleret kunne

man sige, at protestantismen tenderer mod et ekspliciteringstabu på ritualiserin-

gens område.4

Luther som eksempel

Jeg vil i det følgende vise et eksempel på, hvordan denne protestantiske, kriti-

ske indstilling til det udvortes, herunder ikke mindst i forhold til ritualer, fysi-

ske medier og krop, kommer til udtryk i en af de centrale tekster fra den luther-

ske reformation.

Den 5.oktober 1544 holdt Martin Luther en berømt prædiken i forbindel-

se med indvielsen af slotskirken i Torgau.5 Det er en kirke, som gennem århun-

dreder skulle fungere som prototype på en protestantisk kirkebygning. I for-

bindelse med indvielsen af den nye kirke kommenterer Luther en række af de

49

Troens gestik



problemstillinger, som har med kristendommens ydre træk at gøre: kirkebyg-

ning, ritualer, offentlig forsamling osv. Det er nu karakteristisk, at Luther i

forhold til den katolske kirkes pomp og pragt, ceremonier osv., formulerer sig

påfaldende pragmatisk, næsten funktionalistisk. Kirkerummet og gudstjene-

sten er der kun som en “ydre ordning”, altså noget praktisk, noget ikke i sig

selv sakralt. Han kommer i den sammenhæng ind på de kirkelige skikke med

at stænke med indviet vand og afbrænde røgelse, skikke som var og er ro-

mersk-katolske. I modsætning hertil taler Luther nu om at “sprænge det rette

vievand, nemlig Guds Ord” over kirkens hus og om sammen med menigheden

at afbrænde “røgelsen”, dvs. bønnerne til Gud.

Det, der kommer til udtryk i sådanne bemærkninger er, at den legemlige og

fysiske religiøse praksis med dens særlige mediale substanser transformeres i ret-

ning af en sprogliggørelse. Prædikenen er nu det rette vievand – og bønnerne er

røgelsen. Det ydre symbolske tegn, udtrykket, kan således undværes, alt imens

betydningen opretholdes. Luther afviser ikke slet og ret sanselige, udvortes

handlinger såsom vievand og røgelse. Men han gør dem i praksis undværlige,

idet han lader den symbolske, sproglige tolkning stå alene, befriet for det fysiske

udtryk. Det er nu bønner og prædiken, som er den/t rette røgelse og vievand –

hvorfor den fysisk-sanselige substans kan undværes. Der er hermed tale om en

bevægelse, hvori de ydre tegn metaforiseres og flytter over i sproget.6

Jeg citerer disse steder som udtryk for en generel protestantisk tendens,

som med stor selvfølgelighed gøres gældende den dag i dag. Der sker her og på

utallige steder i den protestantiske reformation en betydningsoverførsel, en

metaforisering, fra de fysiske mediale subsstanser (som i det konkrete tilfælde

helt forsvinder) og til sproget. Tilføjes må det dog, at Luther selv opfattede det

talte, mundtlige ord som et legemligt og konkret tegn.7 Alligevel er tendensen

tydelig nok. Dette ikonoklastiske træk er slet og ret en dimension ved de refor-

matoriske kirker, de calvinske i endnu højere grad end i de lutherske.

I den augsburgske bekendelse fra 1530, som den dag i dag er en del af fol-

kekirkens bekendelsesgrundlag, står i artikel 13, at de sakramentale handlin-

ger ikke kun er ydre kendemærker – men de skal bruges således, at troen kom-

mer til. Reformationen giver således ikke afkald på de manifeste ting, men man

betoner, at det i virkeligheden er det indre, troen, det kommer an på. Således
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hedder det også i artikel 7 om gudstjenesten og de sakramentale handlinger, at

”det er ikke nødvendigt, at der overalt er ensartede menneskelige overleverin-

ger eller riter eller ceremonier indstiftede af mennesker”. Riterne og ceremoni-

ernes sekundære status ses klart heraf.

Et resultat bliver, at protestantismens evne til at artikulere sig om det

kropslige, ritualerne, om de materielle ydre ting såsom kirkebygninger og kirke-

kunst samt om æstetik, i det lange løb tørrer ind. Efter oplysningstiden og den

kritiske forarbejdelse af Immanuel Kants Kritikker ved overgangen mellem 18.

og 19. århundrede sker der således en stærk intellektualisering af den akademi-

ske teologi. Religionens ‘sted’ bliver herefter – i teorien! – alene intellekt, følelse

og det etiske sindelag.8 De reformatoriske, protestantiske religionsformer får

derfor i stigende grad vanskeligheder ved at forbinde krop, sansning og religion.

Kulminationen på denne lange og komplicerede proces sker, så vidt jeg ser, i det

20 århundredes teologi. Under pres fra religionskritikken og i dyb samstemmig-

hed med de nævnte historiske processer bliver kristendommen til en radikal

Theologie des Wortes Gottes: “Når du [Gud] ej dit ord vil sende, er din kirke

ikke til”, skriver salmedigterens K.L. Aastrup i en salme, som blev optaget i Den

Danske Salmebog anno 1953.9 Kirken er her blevet til flygtig ‘ordbegivenhed’,

befriet for enhver materiel substans, befriet for krop. Kristendommen antropo-

logiseres, intellektualiseres og internaliseres. I teorien.

Samtidig sker der interessant nok det, at respekten for kirkebygningen og

for de traditionelle rituelle handlinger i gudstjeneste, sakramenter og begravel-

se lever videre, og disse indtager fortsat i praksis en dominerende plads i den

såkaldte folkelige kristendom. Ikke alt forbliver uforandret. Der sker selvsagt

over tid en del ændringer navnlig vedrørende de kirkelige handlinger. F.eks.

flytter vielseshandlingen ind i kirkerummet, og mindetalen for den afdøde spil-

ler en stadig større rolle ved begravelserne, som efterhånden også henlægges til

kirkerummet. Men hvad den rituelle praksis angår, navnlig omkring selve søn-

dagsgudstjenesten, så bevarer Den Danske Kirke faktisk en stor konstans i sin

liturgiske tradition gennem århundreder. Hverken oplysningstiden eller det

19. århundrede formåede at gennemføre større liturgiske ændringer, selv om

det ikke skortede på forslag.10
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En delkonklusion er, at forståelsen for ritualerne og i det hele taget guds-

tjenesten som kropslig akt svinder ind til fordel for en langt mere teoretisk og

kommunikativ betragtning. Gudstjenesten betragtes af protestanten blot som

en historisk givet, praktisk form for forkyndelsen af Guds Ord (jf.

Meyer-Blanck, note 6). De ydre former ses i det perspektiv på forhånd som

containere for noget andet – som ‘blot’ form. At kroppen og ritualet også kun-

ne være andet og mere end form for noget andet, at de kunne være noget i sig

selv, det står derfor i en konstant fare for at blive overset. Protestantismen har

vanskeligt ved at forholde sig til selve det elementære forhold, at mennesker

mødes på bestemte tider og steder, og at de er til stede ikke alene som intellek-

tuelle, emotionelle eller etiske bevidstheder, men som væsener, der er kropsligt

situerede, og at de foretager sig ritualiserede akter sammen.

Der kan peges på mange konsekvenser heraf. For eksempel kan man ikke

blive teolog på et protestantisk fakultet uden at have fået en grundig skoling i

kristendommens litterale dimensioner, teksthermeneutik osv. Godt for det!

Knap så godt er det, at man sagtens kan blive teolog uden nogen sinde at have

været præsenteret for adækvate teorier om:

• hvad en ritualiseret akt er

• hvilken rolle det spiller, at vi under liturgiske akter er til stede kropsligt

og interaktivt sammen og ikke blot som disparate individualiserede in-

tellekter

• hvad legemligheden og det orale til forskel fra det litterale i det hele taget

indebærer for religionens virkelighed

• hvad kirkens rum og arkitektur tilfører til det sagte og skrevne.

På disse punkter har den protestantiske teologi historisk set – men ikke overra-

skende – været påfaldende tavs, undertiden direkte polemisk.11 Dette, paradok-

salt nok, på trods af at de fleste teologer i praksis skal agere som rituelle aktører i

nogle kirkerum, som sit venia verbo rumligt og kropsligt råber til himlen.

Ser vi på den protestantiske praksis, så er det imidlertid et noget andet bil-

lede, der tegner sig, end teoriens stærkt intellektualiserede religion. I praksis er

der da næppe heller tvivl om, at det er de faste ritualer, de gammelkendte melo-
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dier på salmerne (hvad er en juleaften uden “Glade jul”?) og fortroligheden

med kirkerummet, som skaber sammenhængskraften i en institution som Den

Danske Folkekirke. Men vi har vanskeligt ved at opdage det på grund af det

protestantiske ekspliciteringstabu. Vi taler ikke om vores religion som ritual,

vi – især vi teologer – omgås den derimod næsten udelukkende, som om den

var ren teori, noget, der foregår inde i vore hoveder. Min pointe på dette sted er

nu, at vi må ind over dette punkt for at forstå, hvad det i grunden er, der fore-

går i og omkring kirken. Samt – og det er så kontaktpunktet til denne antologis

tema om religion i teatret – at en bedre forståelse af ritualiseringens kropslige

dimensioner netop også muliggør en kontaktflade til teaterverdenen.

Ritualet og kroppen

Det er således en afgørende pointe i det, at kontaktfladen mellem religion og

teater ikke (alene) f.eks. er det religiøse skuespil, skuespillet med religiøse te-

maer som f.eks. Kaj Munks Ordet. Naturligvis kan dette også konkret være et

mødested mellem religion og teater. Det er imidlertid ikke det, jeg er ude efter.

Det drejer sig derimod om, at vi med et andet og forbedret perspektiv på den

kropslige ageren i ritual og teater formentlig er i stand til at opdage nye per-

spektiver, ligheder og forskelligheder.

Både teater og religion har med kroppens kodede akter at gøre. Når vi i

teatret klapper så er det måske i virkeligheden ikke så fjernt fra dette, at vi i kir-

ken folder hænderne under bønnen. Det er regelstyrede og kodede akter, hvil-

ket jeg skal komme tilbage til. Det er i begge12 tilfælde udtryk for performance,

som har sit udspring i overindividuelle, socialt konstituerede handlings- og be-

vægelsesstrukturer.13 Det kan også udfoldes omvendt: det er disse overindivi-

duelle socialstrukturer, som medierer sig igennem de agerende personers

kropslige akter. Det gælder, hvad enten det nu er at klappe eller at folde hæn-

derne. Der sker det, jeg vil kalde en genopførelse.
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Ritualisering

Efter disse indledende redegørelser og kommentarer til en stor religiøs tradi-

tion, som jeg generelt vil karakterisere som ritualkritisk og undertiden også

som præget af et ekspliciteringstabu med hensyn til ritualernes faktiske og

praktiske status, vil jeg nu vende mig til temaet, hvad et ritual og hvad rituali-

sering er.

Der findes blandt antropologer, religions- og socialforskere en række stærkt

divergerende opfattelser af ritualet. Jeg skal ikke fordybe mig i dette, men blot

bemærke, at jeg her tilslutter mig det forslag, som blandt andet den amerikanske

religionsforsker Catherine Bell og de engelske etnografer Caroline Humphrey

og James Laidlaw har advokeret for, nemlig at tale om ritualisering. Denne ter-

minologiske ændring hænger sammen med vanskelighederne ved at skabe en

holdbar ritualdefinition, et universelt svar på, hvad et ritual er. Dog har nogle af

disse vanskeligheder i nogen grad vist sig at kunne klares ved at betragte de ritu-

elle akter under en handlings- eller praksissynsvinkel, som interesserer sig for,

hvorledes ritualiseret adfærd udspiller sig. Ritualisering kan herefter betragtes

som en forandring af nogle specifikke træk ved den menneskelige praksis. Ritua-

lisering indtræffer som en kvalitativ afvigelse fra, hvorledes ting ellers gøres, når

bestemte aspekter ved en menneskelig handling modificeres.14

Det bliver først tydeligt, hvad der menes hermed, når det gøres klart, hvori

modifikationen af handlingskvaliteten består. Humphrey og Laidlaw mener,

at det aspekt, som modificeres under ritualisering, er handlingens meningsgi-

vende intentionalitet. Det, som i angelsaksisk filosofi ofte kaldes intention in

doing.15 I en ritualiseret akt er der da tale om, at (aspekter ved) det intentionelle

kobles ud – mens akten så at sige løber videre som “abstrakt handling”, idet

den meningsgivende intention er udskudt, tilsidesat.16 Denne ritualdefinition

forudsætter Max Webers handlingsbegreb, som siger, at for at der kan være

tale om en menneskelig handling, så skal der være bestemte intentioner knyttet

til det, der gøres, til selve akten. Ikke alt, hvad der gøres, dvs. ikke alle akter, er

således handlinger. Der findes akter, reflekser mv., som ikke kan kaldes hand-

linger. En handling forener i sig altså akt og intention. Jeg sætter f.eks. mig til

bordet og spiser med den intention at nyde måltidet og blive mæt. Intentionen,

som er indskrevet i handlingen, gør, at jeg kan svare på spørgsmålet: “Hvad er
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det, du gør?” blot ved at henvise til intentionen. Det er karakteristisk for alt,

som i kvalificeret forstand kan kaldes handlinger, at de er forståelige gennem

henvisning til deres indeholdte intentioner. Måltidets intentioner er kun tilsy-

neladende et banalt eksempel. For hvis nu jeg deltager i kirkens nadver, så spi-

ser og drikker jeg også. Jeg modtager et lille brød og en smule vin. Hvis jeg

imidlertid bliver spurgt, hvad jeg gør, så kan jeg ikke svare på samme måde,

som hvis jeg sidder derhjemme og spiser. Ikke alene er det af omfang et beske-

dent måltid, men selve henvisningen til, at det er for at stille min sult og tørst er

malplaceret. For nogle vil den måske næsten virke blasfemisk. I det ritualisere-

de måltid er intentionerne – mere præcist: intentions in doing – med andre ord

koblet fra selve akten, og det er under et handlingsaspekt to helt forskellige

handlingskvaliteter, der er tale om i de to situationer.

Eksemplet belyser, hvad ritualisering er. Under ritualisering indføres en

spaltning, et gab, mellem et agens-aspekt og så de intentioner, som almindelig-

vis vil være implicerede i akten. Men idet akten – f.eks. at spise og drikke – ri-

tualiseres, så åbnes qua den udskudte intention for et væld af mulige ‘nye’ be-

tydninger. Da den ritualiserede akt ikke mere lader sig forstå intentionelt, så

rejses samtidig spørgsmålet om aktens særlige betydning. Heraf følger en

uhyre stor åbenhed for tilskrivning af andre, nye og anderledes betydninger fra

de ritualiserende aktørers side.

Ordinær handling (Max Weber) : Handling = Akt + intention

Ritualisering (Humphrey & Laidlaw): Ritualisering = Intention in doing forskydes

fra akten, således at akten selv kalder på me-

ningsgivende fortolkning og fornyet betyd-

ningstilskrivning.

Som svar på spørgsmålet: “Hvad gør du?” kan jeg under ritualisering derfor

ikke svare ved at henvise til ordinære intentioner – heller ikke selv om det så-

dan set er en hverdagshandling som at spise eller drikke, jeg foretager mig. I

forhold til ritualiserede akter finder vi da karakteristisk nok også helt andre ty-

per af bestemmelser frem, end dem, der gælder ordinære handlinger. Det er be-

stemmelser, som ofte nærmer sig det tautologiske: “Jeg går i kirke – for at
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komme der.” “Vi fik lille Jens døbt, for det skal man i vores familie.” “Jeg gik

til nadver, for sådan gør jeg nu engang.” Kirkegang er – kirkegang. Altergang

er at gå til nadver – dåb er at blive døbt – konfirmation at blive konfirmeret.

For det er ritualiseringer, akter løst fra almindelig handlingsintentionalitet.17

Hvad disse akter ‘mere’ er, er derimod langt vanskeligere at svare på. Undersø-

gelser i vidt forskellige kulturer synes da også at vise, at folk svarer lidt undvi-

gende eller med henvisning til traditionen: “Sådan har vi altid gjort i min

familie. Det er en god skik, det bør man gøre.” Endelig er der selvfølgelig den

teoretiske overbygning, som vi har specialister – teologer og præster – til at

vedligeholde. Det er de teologiske og dogmatiske bestemmelser: “Vi modtager

Jesu legeme og blod under brød og vin”, “Barnet bliver genfødt i den hellige

dåb.” Enhver kan fornemme, at sådanne svar kvalitativt er helt anderledes end

de svar, som blot henviser til en ordinær handlings indeholdte intentioner. Det

viser sig således, at netop fordi de ordinære intentioner kobles ud eller kobles

fra, så er rituelle handlinger overordentlig åbne for tilskrivning af betydning.

Ritualisering som kropslig, regelbundet akt åbner for et bredt spektrum af as-

socierende betydning, som ikke behøver være af religiøs karakter, men som i

praksis ofte er det. Det drejer sig om betydningstilskrivninger, som bæres af

omfattende symbolske lag i samfundets kollektive erindring, og som moment-

vis bringes til nedslag. Via ritualiserende akter gøres disse fortolkningspoten-

tialer således gældende bagom individuelle og subjektive meninger og

forudsætninger. De ritualiserende aktører får herved adgang til en bemestring

af situationer og kriser, som ellers kunne være ubærlige. (Jf. Bell, note 15.)

Det interessante ved de nyere praksisteorier er ikke mindst, at de ved at

skelne mellem agensaspektet og intentionalitet påviser en dobbelthed, som gør

sig gældende under ritualisering. Dobbeltheden mellem den rene akt, hvad der

gøres – og så et meget integrativt, omfattende og åbent betydningsplan. Når

jeg holder foredrag blandt præster om disse ting, så sker det ofte, at disse spon-

tant fortæller om sådanne ‘uautoriserede betydninger’, som de har mødt i de-

res praksis. Under ritualiserede akter er aktørerne således til stede i en ejen-

dommelig dobbelthed: på den ene side som den, der skal gøre det, liturgien for-

langer. Man skal gå i procession, rejse sig og sætte sig igen, præsten skal overø-

se et barns hoved med vand, mens hun siger ritualets ord, løfte armene og lyse
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velsignelsen osv. Dette er alt sammen stipulerede akter, noget som skal gøres,

fordi det allerede er fastlagt. Det er ikke en i situationen subjektivt besluttet el-

ler intentionelt villet akt.18 Det individuelle og subjektive er på ejendommelig

vis frakoblet i det øjeblik, ritualet tager over. Under et ritual kan den agerende

stå “ved siden af sig selv” og iagttage sig selv. Ofte kan det af aktørerne erfares

som om det er ritualet, der gennemfører sig selv, idet det medierer sig igennem

aktørernes kroppe. Subjektiviteten decentreres. Samtidig så sker der ofte det, at

den spaltning, som åbner sig mellem den agerendes krop og reflekterende be-

vidsthed erfares frigørende. Ritualet er indlejret i kroppen. Bevidstheden er for-

skudt, non-intentionel, i forhold til kroppens akter. Dette fænomen åbner for en

række karakteristiske erfaringer, som genkendes af de fleste, som arbejder med

ritualiseret praksis, lige fra Jain-ritualerne i det vestlige Indien til en dansk folke-

kirkemenighed og dens præst. Ritualteoretikere taler om, at kontingensen, mu-

ligheden for “anderledesværen”, nedskrives og reduceres. Under ritualisering

erfares en basal væren, som kan tolkes som kontakt med tilværelsens elemen-

tære og bestandige lag. Handlingsaspektet undergår en kvalitativ forandring.

Når jeg gør forholdsvist meget ud af denne dobbelthed under ritualiserin-

gen, så er det fordi den rejser nogle spørgsmål om forholdet til visse teaterteori-

er, ikke mindst Bertolt Brechts, som taler om en V-effekt, en Verfremdungs-

effekt – fremmedgørelsen i forholdet mellem rolle og skuespiller. Det vil jeg

vende tilbage til.

Den gudstjenestelige iscenesættelse

Jeg vil kort med konkrete eksempler fra to gudstjenesteliturgier demonstrere,

hvorledes gudstjenestens koreografiske og scenografiske iscenesættelse tager

sig ud. Dette ses som konkrete eksempler på ritualiseringer.

De gudstjenestelige akter i Den Danske Folkekirke er autoriserede hand-

linger, som fremgår af højmesseordningen19, som slet og ret skal følges. Den er

normativ; der argumenteres ikke, der gives ikke grunde. Man kunne sige, at

det er gudstjenestens koreografi. Ved en analyse af teksten ses, at sætningerne

står i indikativ, ofte i passiv: der ringes, der indledes, der læses, og præsten og

de andre aktører, herunder menighed og organist og kor, gør simpelt hen det
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ene og det andet. En gudstjeneste finder sted. Man ser for sit indre øje et nøje

indstuderet forløb afspille sig, alle tilfældigheder, alle individuelle særheder er

principielt frakoblede. Der fejres gudstjeneste med præst og menighed som vil-

lige medier – det er sådan set ritualet, som virkeliggør sig, idet det involverer

aktørernes kropslige akter.

Detaljeringsgraden af gudstjenestens akter kan variere. Således er den gæl-

dende højmesseliturgi, der blev udarbejdet af de danske biskopper og autori-

seret ved kongelig resolution i 1992, relativt detaljeret i sine bestemmelser for,

hvorledes de implicerede skal agere. Det ses blandt andet i nadverliturgien. En

luthersk nadverforståelse centrerer sig omkring indstiftelsesordene af Jesus,

som reciteres. Forskriften, ‘koreografien’, i ritualbogen ser således ud:

Præsten fortsætter med at læse eller messe indstiftelsesordene. Herunder

står menigheden op. Mens ordet om brødet, henholdsvis vinen, læses eller

messes, holder præsten disken [tallerkenen, BFN], henholdsvis kalken [bæ-

geret, BFN]. Præsten kan herunder vende sig mod menigheden.

Her er instrukserne temmelig nøjagtige. De skal tydeligvis sikre aktens genken-

delighed og ensartethed. Det er f.eks. ikke tilladt præsten at udtale indstiftel-

sesordene, mens disken eller kalken står på alteret. De skal successivt holdes af

præsten, mens ordene lyder. Dette afspejler helt klassisk nadverskik, som er

fælleskirkelig, og som kan spores tilbage til Det Nye Testamente selv. I kraft af

de nøje instruktioner er næsten al kontingens, al anderledesmulighed, fjernet.

Kun to muligheder står åbne, dels at præsten kan vende sig mod menigheden

under udtalen af ordene, dels at der kan læses eller messes. Her er indført en

begrænset valgfrihed, hvilket har nogle teologiske grunde, jeg ikke skal kom-

me ind på her. Grundlæggende er der tale om stærkt ritualiserede akter.

For en udenforstående kan de nævnte bestemmelser (menigheden står op,

brødet og vinen holdes osv.) forekomme at være detaljer, petitesser. Det er det

imidlertid på ingen måde. Der er tydeligvis en tendens til, at i samme øjeblik vi

har med ritualiserede akter at gøre, så søger vi mest muligt at udelukke det vil-

kårlige, det tilfældige. Jo mere fastlagt, jo mere ensartet, desto bedre. Same

procedure as every year, James.

En væsentlig pointe i ritualiseringer er netop udelukkelsen af det kontin-
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gente og hermed udelukkelsen af det individuelle, selviscenesættelsen. Det er

en tanke og et fænomen, som er meget fremmed for den nuværende kultur,

hvor det generelt forholder sig stik modsat. I underholdningsindustri, pædago-

gik og kommunikation dyrkes undtagelsen, det ekstraordinære, det som kan

forbløffe og forbavse. Men det er just, hvad ritualet systematisk og konsekvent

søger at udelukke. I ritualet er principielt intet tilfældigt. Hvor høj en detal-

jeringsgrad, der kan komme på tale, vil jeg vise med et eksempel fra nadverde-

len i den romersk-katolske messe, som er selve centrum og hjertet i den katol-

ske kirkes liv og selvforståelse.

I den romerske messekanon, dvs. den gudstjenesteordning, som var enerå-

dende indtil andet vatikanerkoncil (1963-65), hedder det på det tilsvarende

sted på latin (regibemærkningerne med kursiv):

Denne [dvs. Jesus, BFN] tog på sin lidelses dag

Præsten tager hostien [dvs. brødet BFN] i hånden

brødet i sine hellige og tilbedelsesværdige hænder

Præsten løfter blikket mod himlen

og takkede dig, almægtige Fader, med øjnene vendt mod himlen.

Præsten slår korsets tegn over hostien

velsig(+)nede det

[korsttegnet falder midt under ordet ‘velsignede’, BFN]

gav sine disciple det og sagde: Tag dette og spis deraf

Præsten holder med begge hænder hostien mellem pegefinger og tommelfinger

og udtaler konsekrationsordene sagte, bestemt og opmærksomt

THI DETTE ER MIT LEGEME

Efter konsekrationsordene tilbeder præsten straks den konsekrerede hostie, idet

han knæler, viser den til menigheden, lægger den på korporalet [lille dug, BFN]

og tilbeder den endnu engang. Han adskiller ikke pegefinger og tommelfinger

fra hinanden, undtagen når han tager hostien, før han har vasket hænder.20

På lignende måde fortsætter den hellige handling med vinen og uddelingen af

brødet med detaljerede handlingsangivelser.
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