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Modernismens opgØr 
med fortaellingen 

1. Et elementært signalement af fortællingen 

Når noget forkastes, kastes der også lys over det. Mit formål er at karakterisere 
fortællingen negativt: ved en tolkende gennemgang af en række opgør med 
den. Men for at gøre det forståeligt, hvad der dog er på spil, vil jeg forudskik- 
ke nogle elementer af en positiv definition. Først den indledende karakteristik 
af »plot« og »fortælling« i Peter Brooks’ Reading for the Plot: »Plottet er efter 
min opfattelse fortællingens mønster og intention, det der former en historie 
og giver den en bestemt betydningsretning eller -hensigt. Vi kan tænke på 
plottet som logikken eller måske syntaksen i en vis form for diskurs, der alene 
udvikler sine antagelser gennem tidslig følge og progression. Fortællingen er 
en af de store forståelseskategorier eller -systemer, som vi bruger i vore for- 
handlinger med virkeligheden, i fortællingens tilfælde særligt med tidslighe- 
dens problem: menneskets tidsbundethed, dets bevidsthed om eksistensen in- 
den for dødelighedens grænser. Og plottet er den væsentligste ordnende kraft 
for de betydninger, som vi forsøger at vriste fra menneskelig tidslighed.« ’ 

Fortællingen indebærer, at en fortæller til en lytterllmer beretter en logisk- 
tidsligt ordnet begivenhedsfGlge. Ifølge Aristoteles med en begyndelse, en 
midte og en afslutning: »Begyndelsen er det der ikke selv med Nødvendighed 
følger efter noget andet, men efter hvilket kommer noget andet der naturligt 
maa finde Sted eller indtræffe, men Slutningen er derimod det der selv natur- 
ligt følger efter noget andet, enten nødvendigvis eller i Reglen, medens intet 
andet følger efter det. Midten er saa det der baade selv følger efter noget andet 
og har noget andet til Følge. Altsaa maa de velkomponerede fortællende Ind- 
hold hverken begynde et eller andet rent tilfældigt Sted eller slutte paa et til- 
fældigt Sted, men benytte de nævnte Former.«’ 

Inden for fiktionsprosaen er dannelsesromanen med dens hjemme-ude- 
hjem-forløb et særligt anskueligt eksempel på en sådan treleddet struktur. Af 
samme genre fremgår klart, at det episke forløb forudsætter en styrende fortæl- 
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