Jacques Rancière og det emansipatoriske
teater, eller:

Om
frigjøring
Av Espen D. Stabell

Kan frigjøring finne sted dersom den undertrykte betraktes som en passiv aktør som
må «aktiviseres» til motstand? I det følgende skal vi – gjennom et blikk på det politiske
teaterets forsøk på å skape en frigjort tilskuer – se hvordan denne tankegangen bidrar
til å opprette nye dominansforhold, og således virker mot sin hensikt.
eaterets rolle i det politiske liv har blitt heftig diskutert fra antikken til vår tid. I det følgende skal vi se på
denne diskusjonen i sin overspente opprinnelse i Platons
bannlysning av det mimetiske teateret fra idealstaten, for
deretter å gjøre et sprang til tre sentrale teater- og samfunnsteoretikere fra det forrige århundret – Brecht, Artaud
og Debord – og deres svar på den platonske kritikken. Vår
guide vil være den franske filosofen Jacques Rancière, som
med sin originale analyse av denne eldgamle, men fortsatt
brennaktuelle debatten, ender med å gi sitt eget bidrag til
diskusjonen.
Den sentrale skikkelsen i herværende drama vil være
tilskueren. Fra å bli beskrevet som en passiv og uvitende
ikke-aktør hos Platon, til å opptre som en svært paradoksal skikkelse hos Brecht og Artaud, vil Rancière endelig
sette ham fri fra sine lenker – som når alt kommer til alt
kan vise seg å være helt imaginære, men ikke desto mindre
effektive.
Forspill
Teateret ble av Platon betraktet som den verste form for
villedning og fordummelse av folket. Teateret, det vil si
de scenisk fremførte komediene og tragediene, fremsto
for Platon som en mimetisk kunstform hvis spektakulære
oppvisning av lidelse og forsoning ikke hadde annen funksjon enn å underholde en passiv tilskuerskare som heller
burde vært ute og skjøttet sine samfunnsmessige plikter.
Enda verre var det at teateret mer enn de andre kunstformene dyrket pasjonene og gjorde narr av fornuften
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(jamfør Aristofanes’ komiske fremstillinger av Sokrates).
Som en uhemmet feiring av den rene kunstferdighet promoterer teateret likhet og fremtredelse fremfor fornuftens
frakoblede distanse. Det lar følelsenes tøylesløshet seire
over den stille kontemplasjon. Platons dom over teateret
er derfor knusende: det kan ikke ha noen plass i staten; det
må bannlyses.1
Implisitt i Platons kritikk av det mimetiske teateret
som passiviserende og korrumperende ligger en oppfatning av tilskueren som en i all vesentlighet passiv og ignorant aktør. All intellektuell og fysisk aktivitet ligger på
utøvernes side. Det er de som bestemmer hva som skjer, og
som vet hvorfor det skjer. Tilskueren har ingen innflytelse
verken på skapelsesprosessen eller fremføringen; all kunnskap formidles gjennom det som skjer på scenen.
Tilskuerens paradoks
Den platonske kritikken skulle etter hvert avføde det
Jacques Rancière, i sin bok Le spectateur émancipé (2008),
kaller «tilskuerens paradoks».2 «Paradokset» gjelder tilskuerens status, som i moderne teaterteori har vært preget av
en pendling mellom erkjennelsen av tilskuerens essensielle
plass i teateret – uten tilskueren, intet teater – og en ambivalens i forhold til den tilsynelatende uoverkommelige
distansen mellom tilskueren og det som skjer på scenen.
Rancière formulerer det på følgende måte:
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[T]here is no theatre without a spectator ... But according
to the accusers, being a spectator is a bad thing for two reasons. First, viewing is the opposite of knowing: the spectator
is held before an appearance in a state of ignorance about
the process of production of this appearance and about the
reality it conceals. Second, it is the opposite of acting: the
spectator remains immobile in her seat, passive. To be a spectator is to be separated from both the capacity to know and
the power to act (Rancière 2009:2).

Det «paradoksale» er altså at tilskueren på den ene siden
spiller en vesentlig rolle for teateret, ettersom et teater uten
tilskuere, uten noen som bevitner og tar til seg det som
skjer på scenen, ikke kan kalles teater i noen meningsfull
forstand, det vil si som fremførelse for noen av noe som
skjer på en scene som er atskilt (fysisk eller abstrakt) fra det
området fremførelsen skal betraktes fra. På den andre siden bidrar ikke tilskueren med noe, han tilfører ikke teateret noen ting, ettersom han kun fungerer som et slags speil
for fremførelsen, en refleksjon av teaterets mimesis, noe
som bekrefter den platonske oppfatningen av tilskueren
som en passiv negasjon av den aktiviteten som fremstilles
på scenen. Med andre ord er tilskueren både en positiv
betingelse for teateret, og en negasjon av dets opprinnelige
hensikt (dersom denne er at teateret skal være noe mer enn
ren underholdning).
Det har blitt gjort flere forsøk, både i teori og praksis, på å imøtekomme den platonske kritikken og løse
tilskuerens paradoks. De mest fremtredende forsøkene i
moderne tid representeres av Brechts regiteater og Artauds
«grusomhetens teater».3 Begge dramatikere har forsøkt å
skape et slags «teater uten tilskuere» – et drama blottet for
passivitet og uvitenhet – enten gjennom å maksimere avstanden mellom «spectacle» og «spectator» (Brecht) eller
ved å minimere den (Artaud). På samme måte oppfordret
Guy Debord, etter å ha definert le spectacle (forestillingen, skuespillet) ved dets eksternalitet, til tilintetgjøringen
av enhver teatralsk «atskillelse» eller distanse (Hallward
2009:144).
Formlene for det tilskuerløse teateret (Brecht og
Artaud) og samfunnet (Debord) synes å være anti-platonske. Men, påpeker Rancière, slike og liknende forsøk
på å imøtekomme den platonske kritikken beholder det
grunnleggende premisset for Platons kritikk. Selv om konklusjonen er en annen enn Platons – å vekke den passive
og uvitende tilskueren til aktivitet og bevissthet gjennom
teateret, heller enn å bannlyse det – beholdes det platonske
premisset om motsetningen mellom den passive/uvitende
tilskueren og den aktive/allvitende utøveren. Dermed beholdes den hierarkiske strukturen mellom passivitet og ak26
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tivitet, mellom inkompetanse på den ene siden og kompetanse på den andre. De store reformatorene av teateret har
med andre ord «claimed to transform theatre on the basis
of a diagnosis that led to its abolition» (Rancière 2009:5).
«Godt» teater er det som bruker sin separate eksistens i
den hensikt å tilintetgjøre den. «The paradox of the spectator pertains to the curious device that adopts Plato’s
prohibition of theatre for theatre» (Rancière 2009:7). De
brechtianske og artaudianske teatrenes forsøk på å oppheve avstanden mellom tilskuer og forestilling ender med
å undergrave teaterets eksistensberettigelse som selvstendig
kunstform, ettersom teateret konstitueres gjennom denne
distansen.
Finnes det så ingen vei ut av uføret? Er tilskueren fastlåst i sitt sete som passiv mottager av en erfaring som i
sitt vesen er ham fremmed? Ifølge Rancière er problemet
ikke tilskueren som sådan, men den rollen han tildeles
av et teater som overser det faktum at tilskueren har sin
egen, selvstendige rolle å spille. Dersom teateret i utgangspunktet betrakter tilskueren som passiv, og tildeler seg selv
rollen som aktiv, hvordan kan tilskueren bli aktiv uten å
opphøre å være tilskuer? (Ifølge denne logikken må tilskueren bli utøver, noe Brecht og Artaud på ulikt vis forsøkte
å oppnå.)
For å bevare tilskueren(s autonomi) må man forandre
synet på den rollen tilskueren spiller i teateret. Tilskueren
må ikke betraktes som en passiv aktør som skal aktiviseres,
sier Rancière, men som en som i utgangspunktet tar aktivt
del i det som skjer der. For å få til dette perspektivskiftet, må man løsrive seg fra den dialektikken der tilskueren
opptrer som teaterets «konstitutive andre», og dermed
plasseres i et paradoksalt forhold til sin egen eksistens.
Dialektikken som fører til tilskuerens paradoks gjør
seg kun gjeldende dersom forholdet mellom tilskuer og
utøver/teater defineres gjennom det nettverk av identitets- og motsetningsforhold som danner bakgrunnen
for den platonske kritikken. Som Platon identifiserer de
brechtianske og autardianske perspektiver tilskuernes eller
publikums eksterne blikk med et samfunns (community)
passive forhold til sine omgivelser, og formidlingen av det
som skjer på scenen med innstiftingen av en simulert virkelighet (et «simulakrum»). I tillegg tar det utgangspunkt
i motsetningen mellom passivitet og aktivitet, og ser teaterets frigjøringspotensial i aktiviseringen av et passivt
publikum/samfunn.
Teateret ender altså i et dialektisk uføre der teaterets
frigjøring blir frigjøringen fra den passivitet det beskylder
seg selv for å forårsake. Dermed dannes det Rancière kaller
en «intrikat dramaturgi av synd og forlatelse»:

Theatre accuses itself of rendering spectators passive and thereby betraying its essence as community action. It consequently assigns itself the mission of reversing its effect and
expiating its sins by restoring to spectators ownership of their
consciousness and their activity. The theatrical stage and performance thus become a vanishing mediaton between the
evil of spectacle and the virtue of true theatre (Rancière
2009:7).

Teaterets kardinalsynd er selve dets teatralske form, og
forlatelsen kan bare oppnås gjennom teaterets iscenesettelse av sin egen negasjon. Det pedagogiske formålet er å
lære tilskuerne hvordan de skal opphøre å være tilskuere
og bli aktører i en kollektiv praksis. I den brechtianske tradisjonen handler teaterets mediasjon om å gjøre tilskuerne
bevisst den sosiale situasjonen som ligger til grunn for den
og dermed vekke lysten hos dem til å forandre den. Hos
Artaud handler det om å få tilskuerne til å forlate sin posisjon som tilskuere. Heller enn å plasseres foran et skuespill, omringes tilskuerne av opptredenen, «drawn into
the circle of action that restores their collective energy».
I begge tilfeller, skriver Rancière, blir teateret presentert
som «a mediation striving for its own abolition», en «selfvanishing mediation» (Rancière 2009:8).
Mellomspill: Intellektuell emansipasjon
Scenen eller forestillingen som vanishing mediator eller
forsvinnende formidler mellom tilskuer og teater blir av
Rancière belyst gjennom en analogi til den klassiske pedagogikkens forhold mellom skolemester og elev. I det pedagogiske forholdet er det alltid en distanse mellom mester
og elev, mellom den vitende og den uvitende, som gradvis minskes etter hvert som eleven tilegner seg mesterens
kunnskap. Samtidig som distansen mellom uvitenhet og
kunnskap konstituerer forholdet mellom dem, er målet til
enhver tid å tilintetgjøre distansen. Mesteren kan imidlertid bare minske avstanden under forutsetning av at han
kontinuerlig reproduserer den:
To replace ignorance by knowledge, he must always be one
step ahead, install a new form of ignorance between the pupil and himself. The reason is simple. In pedagogical logic,
the ignoramus is not simply one who does not as yet know
what the schoolmaster knows. She is the one who does not
know what she does not know or how to know it. For his
part, the schoolmaster is not only the one who possesses
the knowledge unknown by the ignoramus. He is also the
one who knows how to make it an object of knowledge, at
what point and in accordance with what protocol (Rancière
2009:8).

Det som etablerer autoritetsforholdet mellom skolemester og elev i den klassiske pedagogikken er altså ikke elevens uvitenhet i enhver henseende; det er jo ikke slik at
eleven ikke vet noe som helst. Eleven bringer alltid med
seg kunnskap og erfaringer inn i det pedagogiske forholdet. Men for mesteren er denne kunnskap bare en uvitendes kunnskap, «knowledge that
cannot be ordered in accordance Teaterets kardinalsynd
with the ascent from the simplest er selve dets teatralske
to the most complex» (Rancière form, og forlatelsen kan
2009:9). Logikken i forholdet går
bare oppnås gjennom
ut på at den uvitende skal lære noe
hun ikke vet, og dermed er hennes teaterets iscenesettelse
tidligere kunnskap i prinsippet ir- av sin egen negasjon.
relevant for mesteren, som jo ikke
er der for å lære eleven noe hun allerede vet (eller for å lære
noe av eleven, for den saks skyld). «What she lacks, what
the pupil always will lack, unless she becomes a schoolmistress herself, is knowledge of ignorance – a knowledge
of the excact distance separating knowledge from ignorance» (Rancière 2009:9). Det er nettopp denne kunnskapen som besittes av mesteren; mesteren vet nøyaktig hva
elevens uvitenhet består i, fordi det er hans kunnskap som
konstituerer elevens uvitenhet som uvitenhet. Mesteren
kan bare åpenbare sin kunnskap for eleven gjennom å reprodusere den fundamentale uvitenheten hos eleven som
danner grunnlaget for hans autoritet; gjennom å sørge for
at eleven aldri blir klar over at hennes uvitenhet i siste instans er en form for kunnskap som hun ikke kan oppnå
(uten selv å bli mester).
Opp mot denne formen for vertikal pedagogikk – som
Rancière betegner som «påtvunget fordummelse [abrutir]»
(Rancière 1991: 7) – stiller Rancière en teori om intellektuell likhet (égalité) basert på den franske 1800-tallspedagogen Joseph Jacotots enkle premiss om at «all people are
virtually capable of understanding what others have done
and understood» (sitert i Hallward 2009:144).4 Alle har
samme intellektuelle kapasitet, og forskjeller i kunnskap er
bare et spørsmål om mulighet og motivasjon.
Jacotot kom fram til sitt pedagogiske prinsipp om intellektuell likhet ved en ren tilfeldighet. Han var selv en
«fordummende» pedagog,5 som i et øyeblikk av frustrasjon
over sin manglende evne til å lære flamske elever fransk
(ettersom han ikke selv kunne språket), kom på ideen om
å la dem lære selv ved hjelp av en fransk-flamsk parallelloversettelse av en klassiker fra den franske litteraturen (det
kunne i prinsippet vært en hvilken som helst bok), uten
hans innblanding. Da han etter en stund ba de flamske
elevene om å skrive på fransk om det de hadde lest – det
Espen d. stabell
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Illustrasjon: My Lothe
ble gjort gjentatte ganger etter hvert som elevene kom lenger i verket – var resultatet overraskende. Jacotot forventet
«horrendous barbarisms, or maybe a complete inability to
to perform» (sitert i Rancière 1991:2). Hvordan kunne
disse elevene, som ikke var blitt forklart fransk grammatikk
og rettskriving av en skolemester, forstå og løse vanskelighetene ved et språk som var helt nytt for dem? Resultatet
av denne «desperate empirismen» (ibid.) var helt uventet
at de flamske elevene løste vanskelighetene like godt som
mange franskmenn ville gjort. Kort fortalt var resultatet
av eksperimentet en erkjennelse av den forklarende pedagogens overflødighet når det gjaldt tilegnelsen av språk.
Dette er jo også tilfelle når barn lærer seg språk. De blir
ikke forklart det, men tilegner seg det gjennom observasjon, etterlikning osv. Jacotot gjentok imidlertid eksperimentet på mange andre områder med samme resultat.6
Den forklarende pedagogen, den klassiske skolemesteren,
sluttet Jacotot, var ikke nødvendig for at eleven skulle tilegne seg kunnskap. Det som trengtes var vilje og motivasjon fra elevens side, og en skolemester som fungerte mer
som en guide eller mentor enn en pedagogisk mester (den
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såkalte «uvitende skolemesteren», som vi skal komme tilbake til nedenfor).
Prinsippet om intellektuell likhet betyr ikke at enhver
intellektuell manifestasjon har samme verdi; prinsippet
fastslår hos Rancière «the self-equality of intelligence in
all its manifestations» (Rancière 2009:10). Dette innebærer, slik jeg forstår det, at det ikke finnes noen form for
intellektuell virksomhet som rangerer høyere enn andre,
men at det konkrete resultatet av virksomheten likevel
kan være mer eller mindre fruktbar. I en læringssituasjon
betyr dette at lærerens kunnskap, altså den kunnskapen
som skal overføres til eleven, ikke rangerer høyere enn den
kunnskapen eleven allerede besitter, og som på sin måte
preger læringssituasjonen. Hva de får ut av læringssituasjonen, dens konkrete resultater, kan imidlertid variere
kvalitativt og kvantitativt. Rancières (og Jacotots) poeng
er at dersom elevens og lærerens intellektuelle kapasitet/
aktivitet anses som likeverdig, vil det autoritære prinsippet
om at læreren er i besittelse av en overlegen form for kunnskap som kun kan overføres til eleven gjennom lærerens
programmatiske «aktivisering» av elevens latente (passive)

egenskaper, og elevens passive aksept av denne strukturen,
ikke lenger være en betingelse for det pedagogiske forholdet. Forholdet mellom lærer og elev er dermed frigjort fra
den «fordummende» (forklarende) pedagogikken som forutsetter en intellektuell diskrepans mellom lærer og elev,
og som uendelig gjenoppretter diskrepansen i sitt forsøk
på overkomme den. Og det er i denne forstand Rancière
snakker om intellektuell emansipasjon; når et intellekt
ikke lenger er underlagt et annet, eller underlegger seg et
annet, er det et emansipert intellekt.
I The Emancipated Spectator bruker Rancière analogien
til det pedagogiske forholdet og Jacotots prinsipp om intellektuell likhet til skisseringen av en teori om tilskuerens
emansipasjon. Som nevnt ovenfor, handler det ikke for
Rancière om å finne en løsning på tilskuerens paradoks,
men om en forståelse av tilskueren som fra begynnelsen av
unngår å føre tilskueren inn i et paradoksalt forhold til seg
selv og teateret. Dette gjøres gjennom en ny undersøkelse
av distansen som skiller elev fra mester og tilskuer fra utøver, samt av motsetningene passivitet/aktivitet og viten/
uvitenhet, som i teaterteorien og pedagogikken plasseres i
hver sin ende av distansen.
Allegorier av ulikhet
Rancières pedagogiske ideal gis navnet «den uvitende
skolemesteren». Den uvitende skolemesteren kalles ikke
uvitende fordi han ikke vet noe som helst, men fordi han
har gitt avkall på «the knowledge of ignorance and thereby
uncoupled his mastery from his knowledge» (Rancière
2009:11). Forholdet mellom den uvitende skolemesteren og den emansiperte eleven konstitueres ikke av elevens fundamentale uvitenhet om det hun ikke vet, og læremesterens viten om dette, men av en kunnskap og en
uvitenhet som er ukjent for dem begge.7 Den uvitende
skolemesteren kjenner ikke «stupefying distance, distance
transformed into a radical gulf that can only be ‘bridged’
by an expert» (Rancière 2009:10). Han har innsett at distanse ikke er et onde som man må kvitte seg med, men den
normale betingelsen for enhver kommunikasjon. I enhver
kommunikasjonssituasjon finnes en distanse mellom de
kommuniserende parter, og fjernes denne, opphører kommunikasjonen. (Når jeg sier noe til deg, forutsetter jeg en
distanse mellom meg som taler og deg som tilhører; hadde
denne distansen ikke eksistert, ville det vært absurd av meg
å forsøke å formidle noe fra mitt standpunkt til ditt, det vil
si fra meg til deg.) Distansen den uvitende må overkomme
er derfor ikke den mellom sin egen uvitenhet og skolemesterens kunnskap, sier Rancière.

It is simply the path from what she already knows to what
she does not yet know, but which she can learn just as she
has learnt the rest; which she can learn not in order to occupy the position of the scholar, but so as better to practise
the art of translating, of putting her experience into words
and her words to the test; of translating her intellectual adventures for others and counter-translating the translations
of her own adventures which they present to her (Rancière
2009:10–11).

Distansen som skal dekkes av novisen er en sti, en «path»,
fra en form for kunnskap til en annen, fra den kunnskap
man allerede er i besittelse av til det man ennå ikke kjenner.
Den uvitende skolemesteren skal hjelpe sine elever på
denne veien, ikke gjennom å overføre sin kunnskap til
dem, men gjennom å oppmuntre dem til å begi seg ut i
«the forest of things and signs», til å si hva de har sett og
hva de mener om det, «to verify it and have it verified»
(Rancière 2009:11).
What is unknown to him [den uvitende skolemesteren] is
the inequality of intelligence. Every distance is a factual distance and each intellectual act is a path traced between a
form of knowledge, a path that constantly abolishes any fixity and hierarchy of positions with their bounderies (Rancière
2009:11).

Rancière er altså opptatt av å opprettholde distansen mellom lærer (skolemester) og elev, men ikke som en distanse
som til enhver tid skal forsøkes minsket. Hos Rancière
synes selve distansen, eller det å bevege seg langs den, å
være den beste veien til kunnskap. Læreren skal ikke presse
eleven til å minske distansen til ham, men tvert imot oppfordre henne til å opprettholde den, til å erkjenne (gjennom) den.
Det teaterreformatorene har til felles med de «fordummende» pedagogene, er nettopp ønsket om å minske eller tilintetgjøre den distansen som skiller den som vet fra
den uvitende, den handlende fra den passive. «Even if the
playwright or director does not know what she wants the
spectator to do, she at least knows one thing: she knows
that she must do one thing – overcome the gulf separating
activity from passivity» (Rancière 2009:12).
Men, spør Rancière, kan det ikke være slik at det nettopp er ønsket om å overkomme avstanden som skaper
den? Hvis det å skulle overkomme avstanden beror på en
oppfatning av avstanden som et onde, og dette igjen bygger på et syn på den ene part som konstitutiv for ondet
(den passive og uvitende), så følger det at distansen kan
overkommes gjennom å få den passive/uvitende over på
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den aktive/vitendes side. Dermed er imidlertid ikke avstanden mellom passiv/uvitende og aktiv/vitende i seg selv
overkommet, men rekonstitueres hver gang det passive
settes opp mot det aktive, og uvitenhet opp mot viten;
det er med andre ord disse motsetningene som skaper distansen. Hver gang forholdet mellom tilskueren/eleven og
utøveren/skolemesteren tilknyttes disse motsetningene,
reproduseres den distansen som teateret/det pedagogiske
forholdet skal overkomme. Og denne tilknytningen er
ikke gitt, men «distribuert». Det er ingen nødvendighet
i at tilskueren/eleven betraktes som passiv i motsetning til
utøveren/mesteren som aktiv; det er, ifølge Rancière, ikke
engang noen logisk nødvendighet i selve motsetningen
mellom termene passiv og aktiv:
These oppositions... are quite different from logical oppositions between clearly defined terms. They specifically define
a distribution of the sensible, an a priori distribution of the
postions and capacities and incapacities attached to these positions. They are embodied allegories of inequality (Rancière
2009:12).

Motsetningene opptrer som «kroppsliggjorte allegorier
av ulikhet» fordi de naturaliserer forhold instansiert ikke
gjennom logiske slutninger, men gjennom en autoritær
struktur av dominans og underkastelse. Rollen tilskueren
har som passiv overfor den aktive utøveren er distribuert,
ikke gitt gjennom teaterets logikk eller en annen «objektiv»
instans. Tilskueren blir tildelt egenRollen tilskueren har skapen passiv, og dermed opptrer
som passiv overfor han passivt, eller blir oppfattet som
passiv; ikke omvendt. Men dersom
den aktive utøveren passivitet og uvitenhet ikke er veer distribuert, ikke sensbestemmelser ved tilskueren,
gitt gjennom teaterets men egenskaper han er blitt tildelt,
logikk eller en annen hva kommer det av at disse bestemmelsene har blitt hengende ved ham
«objektiv» instans.
over så lang tid? Hvor kommer «rolledistribusjonen» fra? Er det virkelig
slik at Platon, gjennom sin nesten 2500 år gamle kritikk
av teateret, har definert tilskuerrollen frem til vår egen tid?
Er det ikke arrogant av Rancière å antyde at ingen før ham
har sett at tilskueren ikke bare er passiv, men også tar aktivt
del i forestillingen gjennom fortolkning og erkjennelse?
Rancières poeng er ikke at ingen før ham har sett eller innrømmet tilskuerens aktive deltakelse gjennom fortolkning og erkjennelse. Hans poeng er at det som skjer
mellom tilskuer og utøver, mellom passivitet og aktivitet
– selve distansen – har blitt dårlig forstått i diskusjonen om
tilskuerens status. Gjennom diskusjonens fokus på spørs30
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målet om, og i så fall hvorfor, tilskueren har en passiv rolle,
har man oversett spørsmålet om hva distansen mellom det
passive og aktive, uvitenhet og kunnskap betyr for distribusjonen av rollene som tilskuer og utøver i teateret. Man
har gått ut fra at distansen er et onde, og dermed gjort
alt energi for å fjerne den. Dermed har man, som vi så
ovenfor, bidratt til å opprettholde den. Man har imidlertid
ikke undersøkt den; man har ikke «gått» distansen mellom
det passive og aktive, mellom tilskuer og utøver. Og dermed har man ikke forstått den, slik den klassiske (fordummende) pedagogen ikke selv lærer noe av sin ovenfra-ned
overføring av kunnskap til den passivt mottagende (men
«fortolkende» og «erkjennende») eleven.
Den emansiperte tilskueren
I emansipasjonens logikk, sier Rancière, er det alltid noe
mellom partene. Mellom skolemesteren og den emansiperte eleven finnes det alltid en tredje ting:
a book or some other piece of writing – alien to both and
to which they can refer to verify in common what the pupil
have seen, what she says about it and what she thinks of it
(Rancière 2009:14–15).

Det samme gjelder i teateret mellom tilskuer og kunstner/
utøver:
It is not the transmission of the artist’s knowledge or inspiration to the spectator. It is the third thing that is owned by no
one, whose meaning is owned by no one, but which subsists
between them … (Rancière 2009:15).

Det som befinner seg mellom tilskueren og utøveren er
teateret; teateret finnes ikke på noen av sidene, men i distansen mellom dem. Teateret er fremmed og utilgjengelig
for både tilskuer og utøver, og de samarbeider om å fortolke, definere, skape det. I det emansipatoriske teateret er
det ikke slik at regissørene eller skuespillerne sitter med en
kunnskap om hva teater er, som de skal videreføre til publikum. Dersom tilskueren kun lærer det regissører og/eller utøvere vet, og som han selv ikke vet, er teateret fanget
i den hierarkiske strukturen av passivitet og aktivitet. I det
emansiperte teateret derimot, på samme måte som i det
emansiperte forholdet mellom lærer og elev, lærer tilskueren noe utøveren selv ikke vet. Det er altså ikke slik at det
finnes en sannhet på den ene siden (hos utøveren/teateret)
som gjennom fortolkning kan erkjennes av tilskueren; i
det emansiperte teateret skapes sannhet i samspillet mellom utøver og tilskuer.
I Rancierès estetico-politiske univers er den emansi-

perte eller frigjorte tilskueren, som den frigjorte eleven,
et bilde på det frigjorte mennesket. Verden, samfunnet,
virkeligheten er noe som for Rancière utspiller seg på en
scene, noe som iscenesettes av aktører og tilskuere hvis roller ikke er gitt, men kan gli inn i hverandre og forandres
når som helst. Den som er tilskuer i det ene øyeblikk, kan
i det neste være utøver, og vice verca. Dette må vi ha in
mente når vi leser følgende nøkkelavsnitt fra The emancipated spectator:
Being a spectator is not some passive condition that we
should transform into activity. It is our normal condition.
We should also learn and teach, act and know, as spectators who all the time link what we see to what we have seen
and said, done and dreamed ... We do not have to transform
spectators into actors, and ignoramuses into scholars. We
have to recognize the knowledge at work in the ignoramus
and the activity peculiar to the spectator. Every spectator is
already an actor in her story; every actor, every man of action, is the spectator of the same story (Rancière 2009:17).

Vi er alle tilskuere på den politiske scenen, og her, kanskje
mer enn andre steder, gjelder det å ikke la seg redusere til
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en passiv og uvitende aktør.
Teaterets frigjørende potensial ligger imidlertid ikke i
å være et slags bilde på samfunnet, et pedagogisk mikrokosmos for opplæring i politiske prosesser, men nettopp i å
være en autonom kunstform som unndrar seg pedagogikkens «fordumming» og
gir mennesket en annen Dersom frigjøringens
scene enn det etablerte
fokus ligger på å overkomme
samfunnets, der de kan
utvikle nye ideer og nye distansen mellom en pasmåter å være sammen på. siv undertrykt og en aktiv
Politikk for Rancière er «frigjører» eller «hjelper»,
alltid forstyrrende (dis- reproduseres kontinuerlig
ruptive) virksomhet som
undertrykkelsens premiss om
bryter med de systemer
som organiserer vår ad- den fattiges grunnleggende
ferd og samhandling et- passivitet.
ter rigide regler. Politikk
er ikke noe som læres gjennom politisk-pedagogisk kunst
(jf. f. eks. Platons «pedagogiske» myter i Staten), men en
hendelse som potensielt sett kan utfolde seg i all form for
menneskelig samhandling.
Den emansiperte tilskueren – det emansiperte mennesket – er dermed ikke en som har lært seg å beherske
situasjonen til det fulle. Det er ikke en tilskuer som vet
alt om teateret, som ikke lenger kan la seg overrumple eller overraske av det, og ikke et menneske som behersker
de politiske spillereglene og vet hvordan han skal bruke
dem for å oppnå det han vil. Emansipasjon betyr å frigjøre
seg fra behovet etter å beherske, uten dermed å la seg herske over. Det betyr å frigjøre seg fra den logikk der man
tvinges til aktivitet for å overkomme en tilstand som betraktes som passiv fordi den står i motsetning til det som i
utgangspunktet ble definert som aktivt. Den emansiperte
tilskueren er den som kan se forestillingen som forestilling,
som kan betrakte den på avstand, uten å gi etter for ønsket
om å «være den»; som ikke lar seg lokke av den suggererende stemmen som gjennom å lokke til aktivitet, distribuerer passivitet.
Etterspill: Motstandens aporier og
frigjøringens logikk
Av de forskjellige «ulikhetens allegorier», synes den viktigste i Rancières utlegning av forholdet mellom tilskuer og
utøver å være den mellom passivitet og aktivitet. Han minner oss flere steder på at den hierarkiske strukturen mellom
dem ikke er gitt, men et resultat av autoritære maktprosesser. Likevel forblir det uklart i essayet «The emancipated
spectator» om Rancière mener det kun er distribusjonen
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av motsetningen, altså tildelingen av passivitet til tilskueren og aktivitet til utøveren, som følger av disse prosessene,
eller om dette også gjelder selve rangeringen av aktivitet
som positivt og passivitet som negaFrigjøringen må ta tivt. (Hvis det siste er tilfelle, synes det
utgangspunkt i det som om Rancière selv underkaster seg
tilsynelatende disse prosessene, idet han i kritikken
av rolledistribusjonen selv rangerer
paradoksale forhold passivitet lavere enn aktivitet.)
at den undertrykte
Emansipasjon synes i alle tilfelle å
alltid allerede er kreve en form for motstand. Det brilfrigjort. jante i Rancières analyse er at han viser hvordan motstanden, dersom den
tar utgangspunkt i nødvendigheten av en overgang fra passivitet til aktivitet, kan ende opp med å reprodusere den
avstanden den forsøker å overkomme.
Forholdet aktiv/passiv er et sentralt problem også for
Slavoj Žižek i hans bok Violence (2008). Siden emansipasjon fordrer aktiv motstand, er det viktig å ikke la seg passivisere; men like viktig, skriver Žižek, er det å ikke hengi
seg til former for aktivisme som bidrar til å opprettholde og
legitimere det undertrykkende systemet (Žižek 2008:216–
17). Dette skjer når aktivismen tar utgangspunkt i, eller
springer ut av, de samme premisser som systemet hviler
på. Det liberale demokratiet og dets økonomiske system
(kapitalismen), for eksempel, bygger på et prinsipp om at
alle har rett til å være med å styre (gjennom frie valg) og til
å ta del i den økonomiske veksten (gjennom forbruksfrihet
og formelt fri adgang til arbeidsmarkedet). Det man ser er
imidlertid at en stor del av befolkningen uteblir både fra
valgene/politikken og fra å ta direkte del i velstandsøkningen. Denne folkemassen utgjøres blant annet av fattige, arbeidsledige og lavtlønnede borgere. Uteblivelsen forklares
imidlertid i kapitalistiske/nyliberalistiske ideologier som
et resultat av bestemte karaktertrekk ved individene; eksempelvis deres passive «natur», deres manglende evne til
å gripe de sjanser som systemet stiller til deres disposisjon.
Antikapitalistiske, revolusjonære bevegelser har gjennom historien sett det som en av sine sin viktigste oppgaver å «mobilisere», det vil si aktivisere denne «passive»
massen av fattige og undertrykte. Mobiliseringen eller aktiviseringen har blitt betraktet som en nødvendig forutsetning for omveltningen av det systemet som gjennom utbytting og ideologisk villedning holder de fattige fast i sin
undertrykkelse. Problemet er at den revolusjonære «aktivismen» beholder premisset om at de fattige massene, i det
øyeblikk «hjelpen» settes inn, er passive. Betraktningen av
den undertrykte som passiv, som i den kapitalistiske logikk
legitimerer undertrykkelsen, blir altså opprettholdt og re32
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produsert i disse bevegelsene gjennom betraktningen av de
undertrykte som en passiv masse som må «aktiviseres» av
de revolusjonære «frigjørerne» (lederne/statsapparatene).
De revolusjonære bevegelsene har historisk sett tendert
mot opprettelsen av nye former for undertrykkelse, og er
i stor grad blitt erstattet av mer moderate «sosialistiske»
bevegelser. Her dreier det seg ikke lenger om å mobilisere
de fattige massene til revolusjon, men å «hente dem inn»
i systemet, slik at de kan ta del i det på lik linje med andre. De skal bli aktive arbeidstagere og konsumenter og
dermed få smake, om enn ikke en like stor del av kaken
som oss andre, så i hvert fall nok til å holde dem mette og
fornøyde. Også her beholdes premisset om de fattige massenes passivitet. I de sosialistiske eller sosialdemokratiske
statene reproduseres passivitet gjennom systematisk inngripen i den «passives» tilværelse, for eksempel gjennom
former for sosial og økonomisk bistand som etablerer et
avhengighetsforhold mellom en passivt trengende og en
aktivt hjelpende part. Med andre ord: den passivitet man
i utgangspunktet gikk inn for å bekjempe, reproduseres i
nye former.
Forbindelseslinjen til Rancières kritikk av det politiske
teaterets mål om «aktvisering» av tilskueren er tydelig her.
Vi så at dersom teaterets frigjøring av tilskueren tar utgangspunkt i en passiv tilskuer som skal aktiviseres, reproduseres distansen mellom teateret som aktivt og tilskueren
som passiv hver gang teateret går løs på frigjøringsoppgaven. Det samme gjelder forholdet mellom den fattige som
skal frigjøres og den politiske bevegelsen som skal frigjøre
ham. Dersom frigjøringens fokus ligger på å overkomme
distansen mellom en passiv undertrykt og en aktiv «frigjører» eller «hjelper», reproduseres kontinuerlig undertrykkelsens premiss om den fattiges grunnleggende passivitet.
Hva er så Rancières alternativ? Hvordan foregår virkelig emansipasjon? Den foregår gjennom å skifte utgangspunkt for emansipasjonen. Det man skal frigjøres fra hos
Rancière er så å si selve behovet for frigjøring. Frigjøringen
må ta utgangspunkt i det tilsynelatende paradoksale forhold at den undertrykte alltid allerede er frigjort. I emansipasjonens logikk finnes det ingen «naturtilstand» av ufrihet som den undertrykte skal frigjøres fra, men kun frihet
og illusjonen av ufrihet (passivitet) innpodet den undertrykte gjennom undertrykkelsens fordummende logikk.
Men blander ikke Rancière her to former for frigjøring, og dermed to former for undertrykkelse? Er det ikke
forskjell på det å frigjøre seg fra et systems undertrykkelse,
og det å frigjøre seg fra oppfatningen av seg selv som ufri?
Kan ikke det å se på frihet som en slags bevissthetstilstand
som alltid allerede er etablert, bringe den (politisk-syste-

misk) undertrykte til passiv aksept av sin undertrykkelse?
Dersom den undertrykte aksepterer sin undertrykkelse
er han naturligvis ikke fri. For Rancière er det ikke nok at
den undertrykte blir seg bevisst sin alltid allerede etablerte
frihet; denne må også (an)erkjennes (eller «mederkjennes»)
av «frigjøreren». Poenget er at så fort frigjøreren (skolemesteren, kunstneren, politikeren) erkjenner den undertryktes
(eleven, tilskueren, arbeideren/den fattige) grunnleggende
frihet – i motsetning til hans formodentlig grunnleggende
passivitet – og dermed etablerer et likeverdig forhold mellom dem, oppheves den forsvinnende formidlers logikk
(jf. ovenfor). Frigjøreren trenger ikke lenger å utslette distansen mellom seg selv og den undertrykte, men kan konsentrere seg om det som ligger mellom dem, i distansen,
som et frigjørende moment – boken, teateret, samfunnet.
I stedet for å se distansen (og det som finnes der) som
konstitutivt for undertrykkelsen, slik det gjøres i den fordummende (passiviserende) «aktiviseringsideologien», skal
frigjøreren og den undertrykte verifisere for hverandre den
frihet som finnes i distansen mellom dem. Den frihet den
undertrykte må motiveres til bevissthet om er ikke en fri-

het som ligger latent i hans individuelle tilværelse, men i
det som finnes mellom ham og de andre – i det sosiale, det
mellommenneskelige.
Vi avslutter med å utlede følgende konklusjon fra
Rancières emansipasjonsteori: Frigjøreren er overflødig
og skadelig dersom han i forsøket på å frigjøre den undertrykte oppretter et nytt dominansforhold mellom seg
selv og den undertrykte. Dersom frigjøreren erkjenner den
grunnleggende friheten hos den undertrykte, og dermed
erkjenner og verifiserer for den undertrykte det emansipatoriske potensial som finnes (i distansen) mellom dem,
vil de begge være i bedre stand til å yte motstand mot den
makt som bruker distansen til å opprettholde og legitimere
(den sosiale, økonomiske osv.) ulikheten mellom en «passiv» og en «aktiv» part.

Noter
Se Staten, særlig 392d–398b og 595a–608b. Se også Lovene 701a–b for Platons beskrivelse av «theatrokratiet», som han mente ville kunne erstatte den
fornuftsbaserte musikkens aristokrati dersom dikterne fikk frie tøyler i Staten.
2
På engelsk the paradox of the spectator. I det følgende bruker jeg den engelske oversettelsen: The Emancipated Spectator, oversatt av Gregory Elliot,
London: Verso 2009.
3
Jeg har blitt gjort oppmerksom på at Rancière på mange måter bruker Brecht og Artaud som stråmenn for sin argumentasjon i essayet «The emancipated spectator» (takk til Jon Furholt for denne observasjonen). Til Rancières forsvar snakker han som regel om Brecht- og Artaud-inspirerte teatre; muligens har det vært en del grums i kjølvannet av Brechts og Artauds prosjekter. Dette vet jeg rett og slett for lite om, men jeg vil tro at Rancière har sitt på
det rene her. Essayet om den emansiperte tilskueren bygger tross alt på et foredrag han holdt på direkte oppfordring fra teater/performance-miljøet (han
ble invitert av den svenske koreografen og scenekunstneren Mårten Spångberg til å holde åpningsforedraget på femte Internasjonale Sommerakademie i
Frankfurt).
Takk også til Pia Maria Roll for interessant diskusjon om politisk teater i forkant av arbeidet med artikkelen – og for en teateroppsetning i ekte,
emansipatorisk ånd (Over Evne III, Black Box Teater 2010/2011. http://www.blackbox.no/content/titlePresentation.php?tid=2029).
4
Rancières teori om intellektuell likhet utvikles i hans bok om Jacotot, The Ignorant Schoolmaster. Five lessons on intellectual emancipation (1987).
5
Det er viktig å huske at den fordummende pedagogen hos Jacotot og Rancière ikke fordummer med hensikt. Den fordummende pedagogen er tvert
imot ute etter å opplyse sine elever, å lære dem på best mulig måte det han kan. Resultatet er imidlertid fordummende, ifølge Jacotot og Rancière, ettersom den forklarende pedagogikken både forutsetter og reproduserer forholdet mellom en vitende mester og en ignorant elev, mellom en høyere og en
lavere intelligens; mellom den opplyste og den «dumme».
6
Se Rancière 1991 for flere eksempler.
7
Jeg følger Rancière i å omtale skolemesteren som «han» og eleven som «hun». Det kunne selvfølgelig vært omvendt.
1
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