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Ib Johansen

Splinter af stilhedens 
troldspejl
Poetologiske og meta-poetologiske refleksioner 
over Per Højholts Auricula

Forårets skelsættende litterære begivenhed i Danmark – jeg taler om foråret
2001, nærmere bestemt om fredag d. 18. maj i dette herrens (eller herma-
frodittens?) år – var uden tvivl udgivelsen af Per Højholts mammut-roman
Auricula – en roman der allerede havde været undervejs i mere end to årtier
og som allerede før udgivelsen havde opnået en næsten mytisk status i den
litterære offentlighed. På denne baggrund er der ingen grund til at undre sig
over, at romanen blev anmeldt på dagen i alle førende dagblade, og at
tidsskriftet Kritik kort tid efter kunne bringe ikke mindre end to fyldigt
argumenterede artikler (af Tomas Thøfner og Carsten Madsen) i anledning
af denne bogudgivelse. 

Selvom de ører der kommer til verden i Højholts roman som fritsvæv-
ende legemsdele – uden behørig sammenkobling med resten af kroppen –
rent faktisk er det forbløffende og paradoksale resultat af et øjebliks gen-
nemtrængende europæisk stilhed (den 7. september 1915, dvs. midt under
Første Verdenskrig) har det højtsnakkende danske læsepublikum med det
samme taget dette opus magnum til sig, og samtidig har fortolkerne og kri-
tikerne med mangestemmig og fuldtonende patos kastet sig over dette
nyeste eksempel på den Højholtske fantastik – en litterær genre eller
modalitet, som forfatteren jo allerede har opdyrket med stort fortælleteknisk
og parodisk mesterskab i de tre bind blindgyder, som han udgav i 1982, 1986
og 1988. 

Når jeg alligevel finder det formålstjenligt at blande mig i det kritiske
kor, hænger det bl. a. sammen med, at dagbladskritikken i nogen grad for-
bigår eller undlader at tage hensyn til romanens specifikke poetologiske præ-
misser: (1) som et eksempel på den efter-Borgeske fantastik Højholt, også
har rendyrket i blindgyderne, og (2) som et slående eksempel på hvad den
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modernistiske avantgardekultur kan blive til i den poetologiske eller meta-
poetologiske refleksions bak- og troldspejl; i sidstnævnte sammenhæng er
det også oplagt at medinddrage russeren Mikhail Bakhtins teoretiseringer på
baggrund af den europæiske karnevalskultur og rette opmærksomheden
mod en genre som den menippæiske satire (behandlet i Bakhtins Dos-
tojevski-bog), men vel at mærke under eksplicit hensyntagen til sen- og post-
modernismens særlige episteme, dens historiske eller meta-historiske
specificitet. 

Man kan sige, at Auricula på ét betydningsplan er en karnevaliseret ver-
sion af nittenhundredetals-avantgardens kulturhistorie, med særlig vægt på
dada- og surrealisme. Marcel Duchamp bliver helt eksplicit til romanens
»protagonist«, jf. kapitel 3, pp. 199-298, dvs. kapitlet om ham bliver i
bogstavelig forstand romantekstens kompositoriske midtersokkel. Ørerne
bliver i det polyfone plot til det (med Derridas ord) »farlige supplement«,1

som får den officielle kulturs »store fortælling« til at løbe af sporet eller
bryde sammen: (1) fordi ørernes intellektualitet er tvivlsom, (2) fordi de ikke
hører hjemme nogen steder (og således kan kobles sammen med 1970’ernes
og 80’ernes »nomadekultur«, samtidig med at deres fremkomst i bogstavelig-
ste forstand bliver un-heimlich), og (3) fordi de falder ind under materi-
alitetens og kropslighedens overophedede og hyperseksualiserede sfære med
et intimt tilhørsforhold til en plebejisk karnevalsoffentlighed. Ørerne er
samtidig som løsrevne, peripatetiske kropsdele inkorporeret i et intertekstu-
elt rum, hvor der både er forbindelser til den middelalderlige karnevalskul-
tur, sådan som den er beskrevet hos Bakhtin, og til den europæiske
avantgarde, men derudover også til Gogols »Næsen« (1836) og til en tegne-
film som den belgiske Tarzan-parodi Junglebøffen (Pichas Jungleburger
eller Shame of the Jungle, 1975), hvor henholdsvis en kollegieassessornæse
og en hel armé af peniser antager – eller ad kunstig vej bliver udstyret med –
et selvstændigt liv og således bliver i stand til at agere helt og holdent uden
for deres sædvanlige kropslige sfære.

1. Jacques Derrida: De la grammatologie, Paris 1974 (org.1967), pp. 203-34; »ce dangereux
supplément ...« [«dette farlige supplement...«] er en formulering lånt fra Rousseaus Les
Confessions, cf. Derrida, op. cit., p. 215, hvor det »farlige supplement« refererer til onanien
som seksuel praksis, dvs. som et »farligt supplement« til den »normale« (heteroseksuelle,
genitale) seksualitet). I Derridas læsning af Rousseau i De la grammatologie drejer det sig
imidlertid også om skriften som et »farligt supplement« til talen, hvad der i høj grad er rele-
vant i forbindelse med Højholts Auricula, for så vidt som de peripatetiske ører i hans
roman både er forbundet med skriften (først og fremmest forsåvidt som de har et besættels-
eslignende eller manisk forhold til læsning og bøger, ikke mindst den europæiske avant-
gardes omfattende œuvre) og med seksualiteten (de kopulerer hele tiden dels med
hinanden, dels med de bøger de »studerer«). Læsningen er i det perspektiv en seksuel akt.
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