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Forord

Denne antologi er den første bogpublikation fra forskningsprojektet
Betydende Former. Modernismens Retorik. Projektet er over en tre-årig
periode finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd og dets
hovedintention er at gen- og nyfortolke især dansk modernistisk digt-
ning fra de seneste årtier. Projektet er dog kendetegnet ved sin bredde.
Det betyder, at der også anlægges et internationalt perspektiv, at an-
dre genrer end de traditionelt litterære inddrages, som film og tea-
ter, og at sprog tildeles en selvstændig opmærksomhed.

Bogen er resultatet af et internt seminar, hvor projektets ti delta-
gere havde sat hinanden stævne for ud fra deres respektive positio-
ner at indkredse og analysere, hvad metafiktion er i en moderne kon-
tekst. Skønt det selvrefleksive altid har stået stærkt i litteraturen, ikke
mindst i dens kanoniserede dele, er det uomgængeligt i forbindelse
med modernisme. Den fælles intention var således ønsket om at få
overblik over nogle af modernismens hovedformer indenfor meta-
fiktionsfeltet og indkredse de metalitterære formers særlige betyd-
ninger.

Emnet blev grebet an på meget forskellig vis af de enkelte – og
antologien spænder således fra det rent teoretiske til det analytiske
med diverse blandingsformer herimellem. I indledningen redegøres
for metafiktionsbegrebet og i særdeleshed relationen mellem metafik-
tion og felter som postmodernisme, mimesis og fiktion. Sidst i ind-
ledningen beskrives i korthed de enkelte bidrag.

Redaktionen
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Anker Gemzøe, Britta Timm Knudsen og Gorm Larsen

Om Metafiktion.
Indledning

I Merete Pryds Helles roman Bogen fra 1990 står der på én af de sidste
sider:

»At slå et menneske ihjel, der ville slå dig ihjel. Ville du have væ-
ret i stand til det, hvis Kirsten havde stået lyslevende over for dig,
eller var det nemmere fordi hun kun eksisterede mellem nogle
linier tidligere i denne bog? Hvad skulle der til fra din side, hvad
er dit forsvar for at proppe farvebånd og papir ned i en kun ke-
misk opløselig krop?

Du, kære læser, er den eneste plausible morder, der fra første
side af har følt dig tvunget til at begå denne misgerning, som vi
nok må kalde den. Og din straf?

Straffen er uendeligt at sidde fast i fiktionen, både denne i
bogen, og den i det såkaldt virkelige liv, det vil sige ude omkring
indbindingen. I spillet af tilfældigheder, af flydende identitet, af
sammenfald mellem intet og intet, og denne insisteren, der træn-
ger sig på.

Jeg er skam ikke fiktion, siger du måske, men mødet mellem
det indre og det ydre er kun fiktion, så skrøbeligt at kun et glimt
når ned til bunden af brønden, hvis jeg tør sammenligne en sjæl
med en brønd. Det tør jeg godt, for alt er muligt, og intet begræn-
ses af andet end afslutningen.« (Pryds Helle: Bogen, 1990: 100).

Forfatteren Kirsten forsvinder i Bogen på gådefuld vis uden at efter-
lade sig spor, og læseren må af jeg-fortælleren se sig anklaget for
mordet. Foruden i krimiplottet – der næsten for tydeligt gemmer en
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lille litteraturteori – ses romanens selvrefleksion i citatet. Teksten er
metafiktiv, fordi den eksplicit tematiserer sin egen status som fiktion
og reflekterer over forholdet mellem fiktion og ikke-fiktion. Bogen
sætter fokus på den metafiktive litteraturs vilje til at tematisere sig
selv og verden i én bevægelse.

Allerede i romanhistoriens barndom er selvkommenterende og
fiktionspåpegende træk fremherskende i klassikere som Miguel de
Cervantes’ Don Quijote (1605-15), Henry Feldings Tom Jones (1749)
og Laurence Sternes Tristram Shandy (1760-67). I 1600- og 1700-tallet
bliver der imidlertid ikke etableret en almen bevidsthed om en litterær
metafiktiv tradition – vi har at gøre med en række nok så centrale
værker, der er blevet betragtet med nogen undren som enkeltstående
tilfælde. Anderledes forholder det sig med perioden fra midten af
60´erne og frem, hvor en metafiktiv dimension har været et signifi-
kant indslag i litterær prosa – fra John Barth til Paul Auster, fra Ga-
briel García Márquez til Umberto Eco, fra John Fowles til Italo Cal-
vino. Herhjemme er metafiktion altafgørende i Svend Åge Madsens
forfatterskab og central hos blandt andre Henrik Bjelke, Sven Holm
og Jens Christian Grøndahl og hos andre nordiske forfattere som Jan
Kjærstad og Lars Gustafsson. Til dato er metafiktion fortsat til stede,
efterhånden måske oftere i en mere diskret og blandet form, som f.eks.
hos Henrik Pablo Llambías. Når metafiktion i dette tidsrum markerer
sig med særlig tydelighed som en modus i litterær prosa, er Cervantes
og hans søgende helt en fjernere forudsætning end den moderne ar-
gentinske forfatter Jorge Luis Borges. Hele Borges’ forfatterskab er
konstrueret som en leg med virkeligheden, hvor noget tilsyneladende
reelt forankret – et værk, et bibliotek, et ejendommeligt skæbneforløb
osv. – danner afsæt for en grænseproblematisering af relationen
mellem fiktion og virkelighed.

Som ophavsmand til termen metafiktion – »metafiction« – sættes
gerne forfatteren og sprogfilosoffen William H. Gass. I essayet »Philo-
sophy and the Form of Fiction« fra Fiction and the Figures of Life (1970)
beskrev han en ny type amerikansk prosalitteratur fra slutningen af
60’erne. »Meta« i »metafiction« refererer til en sproglig, videnskabe-
lig og filosofisk problematik, blandt andet formuleret af Louis Hjelm-
slev i Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse (1943), som i 60´erne påny
tiltrak sig stor opmærksomhed. Hos Hjelmslev er metasprog et sprog,
der har et andet sprog som sit indhold, for eksempel lingvistikken.
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Men man kan også tænke sig at have et videnskabssprog som sit
objekt, der så igen kan tænkes at blive behandlet på et metaniveau.
Uendeligheden i denne refleksive logik applicerede Gass på en ny
litterær tendens.

Det spor, som William H. Gass lagde ud med i sin lancering af
»metafiction«, blev hurtigt fulgt op af andre. Således i arbejder af
Robert Scholes (1970) og Larry McCaffery (1976). For tidlige teoreti-
kere som Scholes og McCaffery er metafiktion basalt karakteriseret
af to ting. For det første er »fiction-making« i en eller anden forstand
i forgrunden i metafiktion. Der er fokus på skribenten, skriften og/
eller læseren, hvilket betyder, at en traditionel indlevelse og identifi-
kation undermineres. For det andet er metafiktion nok eksperimen-
terende ligesom antiromanen, fra 1950´erne og 1960´erne, men sam-
tidig hviler den på hele romantraditionens katalog af teknikker: narra-
tive skabeloner, fortælleformer og fremstillingsmåder osv., som den
frit, ironisk og parodisk klipper i stykker og genbruger.

Begrebet »metafiction« er blevet indført og i altovervejende grad
anvendt i forhold til romanen. Det må nemlig bemærkes, at termen
fiktion på engelsk har to hovedbetydninger. Den ene svarer til det
danske begreb om fiktion. Den anden snævrere betydning svarer til
det kontinentale »roman«-begreb, idet »novel« ofte reserveres til en
hverdagsrealistisk særform af romanen. Metafiktion er da blevet
brugt til at indfange det særlige i en innovativ, legende og ironisk
(roman)prosa, der – set som et billede på den aktuelle tidsånd og
samfundstilstand – har haft en international litteraturkritiks og -teoris
bevågenhed. Den omtales gerne som postmodernistisk, som post-
modernist fiction, altså noget andet end den litteratur, der blev be-
stemt som modernistisk. Et iøjnefaldende træk i denne legende, iro-
niske prosa er det selvkommenterende – inddragelsen af fortæller-
og læserinstanserne i fiktionen – samt en pasticheagtig eller paro-
disk kombination af gamle og nye genrer. Patricia Waugh (1984) og
Linda Hutcheon (1980 og 1988) er blandt dem, der har forstået meta-
fiktion i lyset af postmodernismen, og som har givet udtryk for en
postmodernistisk poetik. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at
metafiktion findes før, ved siden af og efter postmodernismen.
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Postmodernisme og metafiktion

Der har været en velkonsolideret og pædagogisk slagkraftig tradi-
tion (bl.a. repræsenteret af teoretikere som S. Sontag (1967), G. Graff
(1979), A. Wilde (1981) og B. McHale (1987)), der anskuer postmo-
dernismen som et radikalt opgør med modernismen. Disse teoreti-
kere sættes trods store forskelle her i samme bås, fordi de betoner
postmodernismens eklektiske træk, brugen af pastiche og tonen af
ironi og parodi. Mens de betragter modernistisk litteratur som sym-
bolsk, alvorsfuld og med dybdeperspektiv, anskuer de postmoder-
nismen som metonymisk, legende og med overfladeperspektiv. Mo-
dernismen ses som monoteistisk, postmodernismen som polyteistisk,
hvormed de mener, at den formfuldendte helhed er erstattet af en
accept af pluralitet og uorden. Hos McHale anskues postmodernis-
men som en litterær retning, der belyser ontologiske grundforhold
ved relativistisk at konfrontere forskellige verdener, medens moder-
nismen ses som epistemologisk orienteret, dvs. optaget af at udfor-
ske erkendelsens vilkår.

Andre teoretikere (bl.a. D. Lodge (1977), L. Hutcheon (1988) og A.
Eysteinsson (1990)) placerer sig med en ikke-kontradiktorisk tilgang
til diskussionen af forholdet mellem modernisme og postmodernis-
me. Postmodernismen ses af disse som en eftermodernisme, der vid-
erefører særskilte træk fra modernismen og i en synteselignende be-
vægelse skriver sig ovenpå både modernismen og realismen forstået
som modernismens modpol. Modernismen og postmodernismen er
da logisk og kronologisk forbundet med hinanden. Metafiktion ser
de som et medieringsfelt mellem de klassiske litterære former og
modernismens fragmentering, synsvinkelskift osv.

Det er ikke kun forholdet mellem modernisme og postmodernis-
me, som Linda Hutcheon tematiserer, også historikerens nødvendige
realisme er medtaget i begrebet »historiografisk metafiktion«, som
hun ser som en litterær tendens, der indoptager og bearbejder »post-
modernismens modsigelser«. Historiografisk metafiktion er selvre-
fleksiv og fiktionshenvisende, men benytter samtidig historiske be-
givenheder og personer. Sådanne nye former for historiske romaner
indtræder selv i en teoretisk diskussion af relationen mellem fiktion
og historie; ved at behandle historiske hændelser som narrative kon-
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struktioner lægger de op til at revurdere dels diskursernes rolle i ska-
belsen af (billederne af) fortiden, dels fiktionens potentialer.

Også vi vil med denne bog åbne for en forståelse af metafiktion
som et sammensat fænomen, såvel epokalt som formelt. En position,
der skelner skarpt mellem modernisme og postmodernisme og de
heraf følgende begrebsdannelser, er reduktiv i sin forståelse såvel af
relationen mellem modernisme og postmodernisme som af meta-
fiktionens rolle i den sammenhæng. Tilskæringen af modernisme og
postmodernisme til en enkel oppositions- og negationsfigur skjuler
alle de træk og faktorer, der sammenbinder metafiktion som et epokalt
fænomen med romangenrens udvikling og kontinuiteten i litteratur-
historien. Metafiktion kan ikke alene forstås som et opgør med mo-
dernismen, senmodernismen og det eksperimenterende formsprog.
For også i disse sammenhænge, altså også i modernismens traditions-
kritiske eksperimenter, indgår metafiktion som et betydningsfuldt
moment.

De teoretikere, der ikke opererer med et modsætningsforhold mel-
lem modernisme og postmodernisme repræsenterer tydeligvis en
mindre kategorisk og dogmatisk forståelse af forholdet mellem post-
modernisme og metafiktion. Hutcheon hævder f.eks. imod McHale,
at metafiktion har et epistemologisk sigte såvel som et ontologisk.
Dog kommer vi ikke udenom, at metafiktion her eksklusivt ses som
‘metafiction’, dvs. i den snævre betydning som en særlig tendens in-
den for prosaen. Det er indlysende, at en sådan litterær tendens fin-
des. Men fikseringen på prosa og på relationen mellem metafiktion
og postmodernisme skjuler det forhold, at selvrefleksiv fiktion er et
langt mere omfattende fænomen. Det gør sig gældende i hele den
skrevne litteraturs spektrum samt i auditive og visuelle medier som
drama, radio, film, tv osv. Men teoretisk og analytisk har forståelsen
af metafiktion som en almen kategori været mangelfuld. Det bety-
der, at interessen for det metafiktive overvejende har været dels værk-
analytisk, dels tidsåndsbeskrivende (det postmoderne) og ikke typo-
logiserende og formbeskrivende.

Det er perspektiverne ved en sådan almen betragtning, vi her vil
betone. Vi ønsker at skitsere de grove konturer af en generel teori om
metafiktion i begrebets brede betydning, først og fremmest ved at
undersøge forskellige aspekter af metafiktionens former og funktio-
ner inden for forskellige genrer og medier. Hvorledes manifesterer
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det metafiktive sig form- og indholdsmæssigt, hvad er metafiktion-
ens forskellige afarter, og med hvilke forskellige konsekvenser bli-
ver metafiktion ført ud i livet? En forståelse af det metafiktive som
sådan forudsætter en afdækning både af den metafiktive roman og
af andre typer selvrefererende tekster, eftersom der fundamentalt er
tale om parallelle fænomener.

Gennem metafiktionens spil med fiktionens vilkår som fiktion og
gennem dens raffinerede, prismatiske spejlinger af virkeligheden,
træder to generelle forhold i karakter: dels relationen mellem meta-
fiktion og mimesis, dels relationen mellem metafiktion og fiktion.
Metafiktion, refleksion af fiktion, har på flere punkter berøring med
en fiktionsteoretisk debat, der angiver et krydsfelt mellem en skifte-
vis illusionsbrydende og illusions(gen)skabende diskurs.

Mimesis og metafiktion

Ved at fokusere på fiktionens tilblivelse, vilkår og status sætter meta-
fiktion samtidig spørgsmålstegn ved relationen mellem fiktion og
virkelighed og tematiserer kunstens forhold til den verden, den ud-
springer af og i en eller anden forstand forholder sig til. Med mime-
sis-begrebet er man tilsyneladende gået ind i den samme debat med
det modsatte udgangspunkt. Når man har teoretiseret over især litte-
raturens mimetiske karakter, er man som regel gået ud fra den imite-
rede verden og har på denne baggrund diskuteret de måder, hvorpå
litteraturen kan reflektere en genkendelig realitet. Metafiktion ven-
der forholdet om og forekommer således anti-mimetisk ved mere eller
mindre provokerende blotlæggelser af fiktion som noget, der blot er
skabt og skrevet.

Mimesis-begrebet går tilbage til Platon og Aristoteles. Dog er det
især i forbindelse med 1700- og 1800-tallets realistiske strømninger,
at de mimetiske problemstillinger har været centrale. Heri er en
hovedbestræbelse at give virkelighedstro skildringer af genkende-
lige miljøer. For at suggerere en virkelighedsoplevelse så ubrudt og
umiddelbart som muligt anses det for en afgørende kvalitet, at frem-
stillingen skjuler sin egen artificialitet: gennem ‘objektiv’ fortæller-
instans, gennemsigtig stil, afståen fra eventyrlige intriger og andre
tilsvarende greb.
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Sådanne klassisk-repræsentationelle realismeformer bliver fra sid-
ste halvdel af 1800-tallet stadigt oftere udfordret af en modernistisk
strømning, der fremhæver litteraturens litteraritet og værkets auto-
nomi og som dyrker sprogets og formens evne til at producere ny
betydning. På samme linje har poststrukturalistiske teoretikere som
Michel Foucault (1966) og Jacques Derrida (1972 og 1975) vist, at også
den realistiske litteratur har uomgængelige retoriske rødder. De har
angrebet ideen om, at tekster kan afbilde en allerede eksisterende
verden, der forefindes uberørt af talen eller skriften om den. Kritik-
ken fra poststrukturalisternes side går på, at mimesis-teorien har ten-
dens til at fastholde en statisk, polær modstilling mellem værk og
verden, hvorved man ser bort fra et væsentligt aspekt, nemlig kun-
stens og i videre forstand tekstens betydningsproduktive evne. Det
vil sige det forhold, at når man ændrer synspunktet på verden, æn-
drer man også verden.

Den produktive side af litteratur og kunst er i mange af det 20.
århundredes tekstteorier blevet tilskrevet udtrykkets – par excellence
sprogets – materielle side, dets evne til at skabe ´rene´, det vil sige
betydningstømte, udtryksmæssige begivenheder. Med Wenche Om-
mundsen (1993) kan vi sige, at den utopiske drøm i store dele af vort
århundredes tekster og teorier har været at lade litteraturen blive født
på ny uden for mimesisens jurisdiktion ved en fokusering alene på
sprogets materielle, ikke-mimetiske sider.

Men ligesom der er mange gode grunde til ikke uforbeholdent at
anskue realisme og modernisme som hinandens modsætninger, er
det også fornuftigt at nuancere modsætningsforholdet mellem meta-
fiktion og mimesis. Skønt modernistisk litteratur og kunst ofte er ble-
vet karakteriseret som anti-realistisk, er det efterhånden blevet kla-
rere, at modernismens opgør med realismen først og fremmest er
rettet mod dens konventionelle fremstillingsform, en fastsat norm,
der er slået igennem med en sådan succes, at den er blevet usynlig. I
en dansk sammenhæng har Anker Gemzøe (1999) Tania Ørum (1996)
– sidstnævnte dog med en anden begrebsbrug – argumenteret for, at
selve modernismens brud med realismen som stil ofte er mimetisk
motiveret. Målet er både at udvide genstanden for mimesis – ind-
drage nye tekniske og sociale realiteter og ikke mindst bevidsthed-
ens sanseregistreringer og tankestrømme – og i samme bevægelse at
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klargøre de kunstneriske virkemidler, gennemføre en øjenåbnende
desautomatisering af fremstillingen.

I metafiktion er der ofte tale om en tilsvarende udvidelse og for-
skydning af den mimetiske funktion. Indadvendt refleksivitet har for
så vidt erstattet ydre repræsentation som tekstens primære funktion.
Frem for direkte at imitere en realitet, imiterer den sig selv. Men denne
indre uendelige spiralbevægelse begribes både af Waugh (1984) og
Hutcheon (1980 og 1988) som en udadrettet mimetisk bevægelse. I
Hutcheons terminologi er metafiktioner proces-mimetiske, dvs. de
reflekterer fortælle-akten som skabende tilblivelse. Traditionelt rea-
listiske tekster er derimod produkt-mimetiske, gengiver i højere grad
en færdigformet ydre virkelighed. Hverken for Waugh eller Hutcheon
signalerer metafiktion dog kunstens afskårethed fra verden. Værker-
nes selvrefleksion er en samtidskulturel relevant form at forstå ver-
den igennem. Den ofte svimlende uendelige regres i værkernes udsig-
elsesstrukturer peger på et ontologisk forhold – der er blevet accen-
tueret af nye forhold i kulturen, ikke mindst medierne: »metafiktionen
hjælper os til at forstå, hvorledes den virkelighed vi lever i til hver-
dag ligeledes er konstrueret, ligeledes er ‘skrevet’« (Waugh 1984: 18).
De metafiktive tekster siger altså – alene ved deres form – noget
grundlæggende om virkelighedstilegnelse som en skabende, sprog-
involverende proces.

Det metafiktive aspekt fremhæver et paradoks: værkerne både
beskriver og konstruerer en verden. Man kan sige, at det er et grund-
læggende fænomenologisk forhold, der gælder for al fiktion, men
som de metafiktive tekster netop sætter fokus på – verden skaber
værket, som igen skaber verden. Metafiktive tekster viser os, at den
litterære fiktion altid imiterer og repræsenterer verden på en kom-
pliceret måde, nemlig ved at imitere diskurserne, og ved herigennem
at konstruere en fiktiv verden. Metafiktive tekster blotlægger den
sproglige basis for enhver fiktiv verden – og det konstruerede ved
den.

På den ene side implicerer paradokset en fremhævelse af det
formmæssige, konstruktive aspekt i enhver omverdensbeskrivelse –
som også kan antage form af fiktion. På den anden side fremgår det
alligevel, at konstruktionen er mimetisk. Gennem den metafiktive
tekst bliver vi gjort opmærksom på, at vores forståelse af verden fin-
der sted gennem en række diskurser, der konstruerer eller skaber
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verden. Men skabelsen sker aldrig ex nihilo. Skabelse og det allerede
skabte betinger gensidigt og dynamisk hinanden, også i læserens evne
til at læse den fiktive tekst. At en verden er et udtryksmæssigt pro-
dukt, der ikke nødvendigvis har nogen materialiseret virkelighed som
sin genstand, gør den ikke mindre egnet til at være et alternativ til
alle andre forsøg på at forstå verden. De metafiktive tekster ændrer
grundlæggende det ontologiske forhold mellem realitet og fiktion.
De peger – ved deres komplekse udsigelsesstruktur, deres mange
narrative niveauer – på virkelighedstilegnelsens kompleksitet, både
under en ontologisk og en historisk synsvinkel.

Fiktion og metafiktion

Med mimesisbegrebet tematiseres forholdet mellem kunst og virke-
lighed fra én side, med fiktionsbegrebet som nævnt fra en anden.
Men mens der har været nogen opmærksomhed på relationen mel-
lem metafiktion og mimesis, forekommer forholdet mellem meta-
fiktion og fiktion underbelyst. Mellem de to begreber må der nød-
vendigvis være et meget nært forhold. Men på trods af det og på
trods af at der næsten samtidig har udspillet sig lange internationale
debatter om henholdsvis fiktion og metafiktion, synes de i forbav-
sende grad uforbundne.

Waugh (1984) behandler ganske vist emnet kortfattet i kapitlet
»Are novelists liars?«, hvor hun en passant og indirekte refererer til
John Searles essay »The Logical Status of Fictional Discourse« (Searle
1979/96). Denne opsats har dannet udgangspunkt for en omfattende
sprogfilosofisk og litteraturteoretisk debat om fiktionsbegrebet (ind-
gående refereret i Agger og Graff 2001).

Ifølge Searle forudsætter skrivning af fiktion en forfatterintention
og ytrer sig i »pretended performances of illocutionary acts« (Searle
1979/96: 68), dvs. sådanne talehandlinger, der suspenderer det al-
mindelige sandhedskrav til ytringer. I nøgleordet »pretended« lig-
ger Searles tolkning af en dobbelthed i fiktionsbegrebet. På den ene
side skabes der ved den foregivne reference til et objekt et fiktivt
univers. Men skønt en sådan fiktionsverden kan varieres i det uen-
delige, forventes der på den anden side af den – hvis den skal kunne
forstås og accepteres af en læser – en indre kohærens, der respekterer
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de sproglige begreber, som er udledt af verdens eksistens i tid og
rum.

Fiktion, kan vi sige, skiller sig ud ved at unddrage sig de sandheds-
kriterier, som gængse diskurser er forpligtet på. For så vidt fiktion
forholder sig til nogen sandhed, er den en fiktions-sandhed, dvs. den
ligger på et alment, filosofisk plan. Videre lader fiktion sig bestemme
ved hjælp af en lang række – historisk skiftende – kendetegn, ofte
signaler om æstetisk værkmæssighed, i hvert fald genremæssige,
udsigelsesmæssige og stilistiske særtræk. De findes i langt de fleste
fiktionstekster – og trækkes frem i metafiktion. Fiktion er i ordets
brede betydning digtning, der ikke er bundet til en faktisk virkelig-
hed eller begivenhed og er løsrevet fra praktiske handlingskonse-
kvenser, men skaber mulige semantiske universer. Den findes som
skrevet skønlitteratur, som teater, radiospil, film, tv-fiktion, compu-
ter-fiktion, fantasi-rollespil med mere og kan modstilles konsekvente
former for sagprosa og dokumentarisme. I tilknytning til fiktions-
former i alle disse medier og genrer findes der metafiktion.

Til Searles fiktionsbegreb har en række litterater, sprogfilosoffer
og lingvister forholdt sig i en blanding af kritik og videreførelse. På
forskellig vis tager Gérard Genette i Fiction et diction (1988) og Gregory
Currie i The Nature of Fiction (1990) afstand fra Searles idé om fiktion
som en foregiven illokutorisk handling til fordel for en forestilling
om fiktion som resultatet af en faktisk, speciel sproghandling, nem-
lig den at skrive fiktion! De mener, at man for at afgøre, om en given
tekst er fiktion, må inddrage så mange indicier som muligt, ekstra-
og intratekstuelle. Hvad de derimod begge viderefører, er at lægge
afgørende vægt på intentionen som konstituerende for fiktion. Men
hvor intentionsbegrebet hos Searle ligger besnærende nær et empi-
risk forhold og har rod i et afsendersynspunkt, er intention hos Genet-
te et rent tekstuelt forhold, der kan forstås som den retning et udsagn
eller en tekst antager for tekstens modtagerinstans. På trods af det
intentionelle hovedsynspunkt kommer tekstens beskaffenhed og
læserens rolle således direkte ind i billedet. Metafiktion udmærker
sig i denne forbindelse ved, at den ofte leger med eller foregiver at
den eksplicit kan repræsentere en forfatterintention – hvad der før
eller siden viser sig at være et ganske umuligt og ganske utroværdigt
projekt.
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Tænkes læserinstansen mere aktivt ind i Searles pretense-begreb,
synes vi at havne ved begrebet make-believe. Det er udviklet af filo-
soffen Kendall L. Walton i en lang række artikler fra begyndelsen af
1970’erne, bl.a. opsamlet i Mimesis as Make-Believe – on the Foundations
of the Representational Arts (Walton 1990), og står stadigt mere cen-
tralt i den anglo-amerikanske fiktionsdebat. Fiktionens dobbelthed
er helt fremme i dette begreb, der er svært oversætteligt, men som vi
vil indkredse via analogien med børneleg: ‘lade-som-om-leg’ – eller
voksengjort til ‘som-om-spil’ med uforpligtende allusion til Witt-
gensteins sprogspil.

Enhver fiktionstilegnelse fordrer en afgørende dobbeltbevidsthed:
bevidsthed om fiktion som spil, som illusion, og beredvillighed til i
et eller andet omfang at lade sig forføre, at medleve illusionen. Fik-
tion findes alene i det vide spillerum mellem distance og indlevelse.
Hverken total distance eller afstandsløs identifikation er den forene-
lig med. Fiktion forudsætter en elementær bevidsthed om fiktiona-
litetens spilleregler (i praksis suppleret med større eller mindre kend-
skab til yderligere spilleregler frem mod genre-, periode- og strøm-
ningsspecifikationernes fineste forgreninger) og samtidig en vilje og
evne til at ‘gå ind på’ fiktionens elementære illusion om en livsverden,
der i en eller anden forstand er kronotopisk, forankret i tid og rum,
hvor eventyrlig eller fantastisk den end måtte være.

Den her fremlagte position kan uddybende sammenlignes med
de litteratur-ontologiske betragtninger i Michail Bachtins »Avslutande
anmärkningar« (1973/91). Bachtin understreger heri den skarpe, prin-
cipielle grænse mellem på den ene side den ‘tekstskabende’ verden,
hvori forfatterne, de materielt foreliggende værker og skiftende ti-
ders tilhørere eller læsere befinder sig, og på den anden side den
verden, som er gestaltet i teksten. Sammenblandes disse verdener,
forfalder man ifølge Bachtin til naiv realisme, naiv biografisme og
andre kortslutninger. Ikke desto mindre er den fremstillede verden
og fremstillingen som begivenhed uopløseligt forbundne fænome-
ner i stadig vekselvirkning. De folder sig ud til adskilte tider og på
adskilte pladser, men forenes i værkets ‘begivenheds-helhed’, der
både omfatter værket som et ydre materielt faktum, dets tekst og
den verden, som gestaltes i værket, forfatteren og læseren (jvf. Bachtin
1973/91:162f).
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Betragter vi således et fiktivt værk i dets ‘begivenheds-helhed’,
står det klart, at vi ikke behøver at gå til metafiktion for at blive kon-
fronteret med ontologiske grænser og opleve paradoksale sammen-
stød mellem verdener. Vi kan ikke undgå sådanne konfrontationer,
hvis vi overhovedet skal kunne tilegne os fiktion. Metafiktionen ud-
fordrer her intellektet og den vante tilegnelse yderligere ved at focu-
sere særligt på grænserne, overskride dem og i det hele taget accen-
tuere paradokserne.

Et bidrag til belysning at de ontologiske grænser – og af forholdet
mellem fiktion og metafiktion – er Werner Wolfs Ästhetische Illusion
und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst (1993). Wolf typologiserer
metafiktion i mere end 20 kategorier via tre hovedaspekter: det for-
midlingsmæssige, det kontekstuelle og det indholdsmæssige. Et ho-
vedærinde for ham er at karakterisere metafiktion som en illusions-
nedbrydende fortællekunst, og han lægger således afgørende vægt
på de intellektuelle og distanceskabende effekter af metafiktion.

I en stillingtagen til den anglo-amerikanske debat forsøger Wolf
at skærpe kravene til begrebsdefinitorisk præcision. Skønt flere af
hans egne definitioner står til diskussion, stiller han relevante spørgs-
målstegn ved udbredte positioner i denne debat, især Linda Hutch-
eons. Eksempelvis ønsker han at opløse det paradoks, hun i sin ind-
flydelsesrige bog Narcissistic Narrative. The Metafictional Paradox
(1980/84) har trukket helt op i undertitlen. Paradokset – som består i
metafiktionens bekendte dobbelthed af at skabe intellektuel distance
på den ene side og på den anden side at involvere læseren i en
medskabende proces – er ifølge Wolf et skinparadoks, da de to ting
vedrører vidt forskellige tekstniveauer. I relation til den historie, der
fortælles, altså den fiktive verden, bliver vi som læsere holdt på af-
stand, mens vi blot bliver ‘involveret’ i fortælleaktens abstrakte, intel-
lektuelle problemer gennem »en i grunden argumentatorisk diskurs«
om tekstens fremstilling (Wolf 1993: 230). Ifølge Wolf er begge dele
lige distanceskabende.

Der er noget rigtigt i Wolfs påpegning af ‘logiske’ niveauforskelle,
og i forhold til visse arter af metafiktion er hans betragtninger mu-
ligvis adækvate. Men for det første overser han paradoksalt nok læ-
seren – som jo ikke analytisk og logisk dechifrerer værket. Tværti-
mod forsøger læseren at samtænke teksten til en helhed, hvad vær-
ket også i sig selv prætenderer at besidde. Det er herigennem, at
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metafiktive tekster kan lege med og kan præges af forskellige (stri-
dende) ‘mimetiske modi’. Disse skrive-modi fordrer måske, som
McHale hævder det, at forskellige læse-modi bringes i anvendelse
inden for den enkelte tekst. Den bachtinske dialogismeteori og arbej-
der som John Thobo-Carlsens Litteraturen. Kroppen. Masken. Til en
Læsningens Semiotik (Thobo-Carlsen 1999) om forskellige forfatter-
og læserpositioner på tekstens forskellige niveauer peger i samme
retning.

For det andet overser Wolf, at litteratur kun undtagelsesvis er ren
distanceskabende. Læseren lader sig engagere. Når metafiktive tek-
ster laver fiktion på deres diktion, kompliceres fiktionens forsøgsop-
stillinger med en refleksion over dobbeltheden i fiktionsbegrebet.
Metafiktion forudsætter dermed et højt refleksionsniveau, en ople-
velse af naivitetstab, en udbredt skepsis, et klima af relativitet. Men
det er ikke det samme som, at metafiktion er en ren distancerende og
reflekterende fiktion. Snarere tværtimod. Både i relation til det men-
tales affektive og kognitive register, både i forhold til selve historien
og i forhold til at der peges på, at vi læser en historie, der er konstru-
eret, er metafiktion illusionsskabende. At læse metafiktion er at læse
to historier samtidigt. Det, der er illusionsbrydende, er springene
mellem dem – og den selvbevidsthed, metafiktionen udstyrer læse-
ren med. Men spørgsmålet er netop, om det ikke godt kan lade sig
gøre at gå ind i illusionen og på grund af værkernes metafiktive aspek-
ter på én og samme gang ‘se sig selv’ gå ind i illusionen. Muligvis
skyldes det kick, man kan få af metafiktive tekster, hvis man er meta-
sensitiv, at de på paradoksal vis får os til både at være indlevende og
refleksivt distancerede læsere i og med forskellige mentale niveauer
aktiveres.

Bidrag og positioner

Bidragene i denne antologi repræsenterer ikke én præcist defineret
teoretisk position, men rummer en vifte af synsvinkler. Det fælles
afsæt har dog været en bred forståelse af metafiktion, der inkluderer
alle genrer, ikke kun prosaen. Det har åbnet for forskellige tilgange
til emnet – såvel i synsvinkel som i tema. Størstedelen af artiklerne
går analytisk til metafiktion. Gennem eksemplariske analyser inden-
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for flere kunstarter – prosa, lyrik, teater og film – belyses vigtige ten-
denser i nyere fiktion. Artiklerne ønsker især at klargøre på hvilke
niveauer den metafiktive dimension gør sig gældende i teksterne, og
med hvilket perspektiv den er genstand for opmærksomhed: som et
forfatterskabs omdrejningspunkt (Grøndahl), som et genrediskute-
rende forhold (det moderne kunsteventyr), som en diskussion af selve
sproget og repræsentationen (Beckett), som et – overset – forhold i
en litteraturhistorisk strømning (ekspressionisme og avantgarde-ly-
rikken med Broby Johansen og Momberg), som et klassisk lyrisk stil-
træk (apostrofen), som en selvironisk afslutningsgestus (von Trier)
eller som dramaets nyopsætning og scenens rum (Schiller/Valdemar
Holm).

Bogen indledes af tre teoretiske artikler, der igen ud fra forskel-
lige perspektiver forsøger at indkredse metafiktion som fænomen:
ved bredt at typologisere arter af metafiktion, ved mere snævert at
indkredse metafiktion som en egenartet udsigelsesstrategi og ende-
lig ved at søge et udspring for metafiktion i særlige former for selv-
refererende sprogbrug – som vi kender fra dagligsproget.

Anker Gemzøes artikel »Metafiktionens mangfoldighed« place-
rer indledningsvis metafiktion i en vid litterær og litteraturkritisk
kontekst. På denne baggrund foreslås – med mange eksempler – en
klassifikation af metafiktion. Konceptet er at omfatte metafiktion i
dens mangfoldige fremtrædelsesformer ud fra et stringent begrebs-
apparat, en kommunikationsmodel baseret på Bachtin. Men ved si-
den af de metafiktive former, der fremkommer, når et givet kommu-
nikationsmoment bliver fremhævet (forfatter, læser, værk, sprog m.v.),
forefindes metafiktion også på et andet niveau, som metafiktive po-
sitioneringer over for det, det givne metafiktionsværk er meta til: med-,
mod-, spil- eller dialogmeta. Artiklens sidste del er en refleksion over
kategoriernes litteraturhistoriske anvendelighed, især med henblik
på en belysning af modernismens mange forgreninger.

Over for Gemzøes åbne forståelse af metafiktion, er Gorm Larsen
i »Lille metafiktionsstudie« mere afgrænsende. Han forsøger ud fra
et udsigelsesperspektiv at bestemme metafiktion som en særlig dia-
logisk størrelse, der rummer en kløvning mellem fortællerens ver-
den og det fortalte. Udsigelsesmæssigt er det karakteristisk, at vær-
kets verdener og stemmer indgår i en samstemmig og jævnbyrdig
horisontal dialog – og ikke i et niveaudelt hierarki. Dette får også
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betydning for den tematiske udfoldelse. Metafiktion handler, ifølge
Gorm Larsen, grundlæggende om subjekt og identitet, og spillet
mellem fiktion og virkelighed er således et billede på den dynamik
mellem det skabende og det skabte, som subjektet er involveret i.

Med Nina Møller Andersens »Ordet i livet og ordet i kunsten«
præsenteres en lingvistisk og Bachtin-inspireret indfaldsvinkel til at
forstå selvreferentialitet. Konceptet i artiklen er at parallelisere selv-
referencen i dagligsproget og i litteraturen. Fundamentet er en grun-
dig udlægning af Bachtins metalingvistiske kommunikationsteori,
der bl.a. opererer med det forhold, at den talende i sin ytring allerede
har taget højde for sin modtagers kulturelle baggrund og indarbej-
det forventninger til hans svar, dvs. markeret sig over for sin aktu-
elle eller sandsynlige modtagers fremmede ord. Med dette dobbelt-
diskurs-begreb i ryggen illustrerer Nina Møller Andersen en række
af selvreferencens former i talesproget som stilisering, parodi, ironi
og eksplicit selvreference. Og på fiktionens felt viser hun, at en så-
dan dobbelt tale kan lokaliseres på fem hovedniveauer med tilhø-
rende træk: fonetiske, prosodiske, morfologiske, syntaktiske og tegn-
sætningsmæssige.

Per Krogh Hansen sætter sig i »Prinsesser, prinser og prostitu-
erede« for at undersøge et tilfælde af genreorienteret metafiktion, som
går i dialog med sin egen genre. Med afsæt i et børnebogseksempel
indkredser artiklen en eksistentiel form for metafiktion, som stilles i
modsætning til værker, der blot besidder metafiktive virkemidler. I
samme begrebsafklarende ånd undersøges fiktionsforholdet. Gennem
litterære koder og fiktionsmarkører etableres en særlig recep-
tionshorisont, der er afgørende for registreringen af tekstens sym-
bolske niveauer. Her er det et moderne kunsteventyr, der undersø-
ges. I en næranalyse af Jens Christian Grøndahls Stilheden i glas med
særligt øje på tekstens genreetablerende og genrediskuterende ele-
menter læser Per Krogh Hansen den som et metaeventyr, der går i
dialog med det klassiske eventyr og dets strukturprincipper for at
debattere såvel identitetsdannelsen som De Store Fortællingers for-
andring.

Claus Krogholm Kristiansen fremanalyserer i artiklen »Tynget af
modernisme og melankoli« på mere en én måde en selvrefleksiv
modernisme i Jens Christian Grøndahls forfatterskab. Artiklen på-
peger, at det skrivende jeg i sin bestræbelse på at huske sig selv gen-
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nem skriften ikke kan frigøre sig fra de spor af fortid, den ‘urscene’,
der er knyttet til skriften ‘selv’. En videre pointe er, at Grøndahls
værker konstruerer et rumligt snarere end et tidsligt billede af erin-
dringen. I sine senere værker resignerer Grøndahl over for det pro-
jekt at give en dækkende rekonstruktion af fortiden gennem erin-
dringen – og over for modernismens melankolske drøm om en di-
rekte kommunikation med virkeligheden, uformidlet af sproget.

John Thobo-Carlsen forsøger i artiklen »Becketts dialogiske de-
sign« med termen »de-sign« at forstå Samuel Becketts skrivemåde
som en selvrefleksiv bestræbelse på at finde en vej også for læseren
»mod sproget, gennem sproget«. Bestræbelsen ses som en modsæt-
ning til f.eks. James Joyce, der arbejder ud fra en alvidende og omni-
potent positur, mens Beckett efter eget udsagn arbejder med en af-
magtens og ignoransens retorik. Med udgangspunkt i Michail Bach-
tins dialogismeteori, hvor dialog bl.a. betegnes som en kamp, der
udkæmpes mellem to eller flere sproglige bevidstheder på udsigel-
sens territorium, forstås Becketts bestræbelse som metafiktiv i den
forstand, at teksten som fiktion problematiserer fiktionens og spro-
gets repræsentative evne. I den forbindelse præsenteres en model
over de dialogiske transformationer i Company med henblik på at
positionere forskellige forfatter- og læserroller på forskellige niveauer.

Peter Stein Larsen behandler i artiklen »O nitroglycerin! Apostro-
fiske former i ny dansk lyrik« apostrofens betydning som selvrefleksiv
figur i den nyeste modernistiske lyrik. Artiklen argumenterer for, at
apostrofen er en metapoetisk indikator, der fremhæver digtets per-
formative aspekt. Videre viser artiklen med et omfattende eksempel-
materiale, hvorledes fire forskellige apostrofiske former er solidt re-
præsenteret i ny dansk lyrik og ikke mindst kendetegnende efter 1980:
den kosmisk religiøse, den inderligt-følelsesfulde, den absurd-humo-
ristiske og den sarkastisk vrængende apostrofering.

I »Meta her og der« af Claus Falkenstrøm ligger afsættet i den
russiske formalist Viktor Sklovskijs begreb om kunstens defamilia-
risering: det litterære sprogs afvigelse fra normalsproget. Selvreflek-
sive og skriftbevidste indslag i lyrikken er ikke blot et emne, der er
reserveret 1960’erne. Vi finder dem ligeledes i den tidlige danske a-
vantgardelyrik fra 20’erne og 30’erne. Med næranalyser af to digte af
henholdsvis Broby-Johansen og Harald Landt Momberg viser Claus
Falkenstrøm, hvorledes det lyrisk ekspressive sprog peger selvhen-
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visende på betydningsdannelsen, og hvorledes denne strategi er del
af et større ideologisk projekt.

Britta Timm Knudsens »Afstandsskabende effekter« omhandler
metafiktion i Staffan Valdemar Holms nyopførelse af Schillers godt
200 år gamle drama Don Carlos. Artiklen foretager en nærlæsning af
instruktionens iscenesættelsesmæssige greb i forhold til Schillers
tekst. Artiklen argumenterer for, at den brechtske ‘verfremdung’ og
herunder især gestusbegrebet kan anvendes som markør på fore-
stillingens udsigelse. I artiklen argumenteres der for, at Valdemar
Holms Don Carlos ikke blot er én (af mange mulige) version(er) af
det klassiske stykke, men at det indeholder en selvrefleksion af en
læsning inden for stykkets ramme.

I artiklen »Realistisk metafiktion« analyserer Ove Christensen Lars
von Triers Breaking the Waves som en film, der er udspændt mellem
realistisk illusion og refleksivitet. Ved en omhyggelig registrering af
filmens forskellige udsigelsesniveauer, fortælleinstanser og ved en
gennemgang af nogle vigtige intertekstuelle referencer redegør Ove
Christensen for det komplekse spil, som den uudgrundelige – måske
metaironiske – auteur sætter i værk i forhold til sin læser, der på én
gang fastholdes i illusionen og rives ud af den. Artiklen kigger nøje
på slutbilledet af klokkerne som et særligt metafilmisk moment, der
sammenknytter Triers dobbelte bestræbelse på illusion og illusions-
brud.

Metafiktion er således det fælles udgangspunkt for artiklernes teo-
retiske og analytiske karakteristik af aktuelle tendenser i fiktions-
prosa, lyrik, teater og film. Trods mangfoldigheden af synsvinkler,
slår nogle fælles grundantagelser igennem. Tilsammen rummer artik-
lerne mange gode argumenter for korrektiver til fremtrædende posi-
tioner i de sidste årtiers inspirerende, men ofte skæve og nærsynede
debat om metafiktion.

– Mod den antagelse, at metafiktion skulle være specielt reserve-
ret for postmodernisme (eller ligefrem en subkategori af den postmo-
dernistiske fiktion); og at metafiktion dermed skulle være af under-
ordnet eller ligefrem marginal betydning i modernisme.

– Mod den antagelse, at metafiktion skulle være specielt reserve-
ret for fiktionsprosa og dermed af underordnet eller ligefrem margi-
nal betydning i lyrik, drama, film og tv-fiktion.
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– Mod den antagelse, at metafiktion skulle være karakteriseret
af ikke-mimetiske strategier og dermed stå i en entydig modsæt-
ning til mimesis.

– Men også mod den vidt udbredte tendens i litteraturkritikken,
der med mest konsekvens i forskellige arter af dekonstruktion har
gjort praktisk talt al fiktion til metafiktion gennem generel anlæg-
gelse af læsestrategier, hvorunder ethvert værk læses som en selvspej-
lende metafiktiv konstruktion. Ved i praksis at udvande begrebet
metafiktion til at omfatte al fiktion, foretager man i samme bevægel-
se en drastisk indskrænkning af de synsvinkler, hvorunder man an-
skuer fiktion. Det er lige så uholdbart at udvande begrebet metafiktion
som at indskrænke det til en periodeafgrænset romanmodus.

Uden overdrevne tolkningskrumspring kan man faktisk konsta-
tere betydningsfulde metalitterære indslag gennem det meste af fik-
tionens historie og i alle fiktive genrer. Metafiktion har været en sta-
dig understrøm og har gjort sig umiskendeligt gældende i markante
brydningstider og i nogle af de værker, der stadigt fascinerer. Særligt
kvalitativt udbredt og æstetisk signifikant bliver metafiktionen imid-
lertid i løbet af de seneste århundreders accelererende sociale dyna-
mik, den såkaldte moderniseringsproces, og de hermed sammenhæn-
gende strømninger, benævnt med samlebegrebet modernisme og evt.
heraf afledte betegnelser.

Komplementært til bestræbelserne på at ‘oversætte’ tilsynela-
dende naivt-referentielle tematiseringer til fiktiv selvspejling, viser
denne antologi, hvorledes metafiktive former praktisk talt altid er
ladet med overskydende betydninger, og i sidste ende peger ud over
sig selv som eksistentielle udsagn om den menneskelige tilværelse i
tid og rum. Når artiklerne i Metafiktion – selvrefleksionens retorik i
moderne litteratur, teater, film og sprog viser et netværk af veje ‘ind’ til
metafiktion, demonstrerer de samtidig, på hvor mange måder der
fra fiktion på refleksivitetens betingelser kan vises ‘ud’.
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