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Plottet mod plottet
Nicholson Baker og den ikke-lineære roman

I det 18. og 19. århundredes filosofiske æstetik skelnes der typisk mellem de
kunstarter, som er knyttet til rummet, og dem, der snarere har med tiden at
gøre. De temporale kunstarter fremstiller begivenheder, der følger efter hin-
anden i tid, mens de spatiale kunstarter omvendt gengiver det, som eksisterer
side om side i rummet; til den første gruppe hører musikken og litteraturen,
mens maleriet og skulpturen udgør grundstammen i den anden.

Denne distinktion, hvis klassiske formulering findes i Lessings Laokoon,
har noget uimodsigeligt over sig; det er uden tvivl allerede indeholdt i den
måde, hvorpå vi definerer de enkelte kunstarter, at de enten udfolder sig i tid
eller i rum. Men hvis distinktionen ikke kan anfægtes inden for rammerne af
de definitioner, de enkelte kunstarter traditionelt har været underlagt, så kan
disse definitioner til gengæld selv gøres til genstand for kritik. En sådan me-
takritik har typisk udspillet sig inden for kunsten selv, hvor det nærmest har
antaget karakter af en naturlov, at enhver grænsedragning øjeblikkelig frem-
provokerer forsøget på at overskride den. Inden for malerkunsten eksperi-
menterede man således allerede i senmiddelalderen med gengivelse af flere
forskellige episoder fra samme fortælling – typisk Jesu lidelseshistorie – på ét
og samme lærred. Et sådant billede repræsenterer ikke blot genstande i rum-
met; det fortæller samtidig en lille historie og bidrager derved til at sprænge
litteraturens monopol på fremstilling af tidslige forløb. I barokkens figur-
digte var det omvendt tiden, der mistede sin privilegerede position; i centrum
for interessen stod de figurer og konstellationer, som ordene dannede – ikke
versenes simple rækkefølge eller tankegangens diskursive udvikling.

Det er dog først i begyndelsen af det 20. århundrede, at denne kritiske un-
derstrøm i kunsthistorien bliver en toneangivende tendens og de spredte eks-
perimenter generaliseres til et stort anlagt opgør med den klassiske æstetik.
For den tidlige avantgarde var de enkelte kunstarters og genrers traditionelle
definitioner blevet til snærende begrænsninger, som måtte overvindes, hvis
kunsten skulle gøre sig håb om at holde trit med tiden. Derfor indledte avant-
garden en systematisk afsøgning af kunstarternes grænseegne, som fjernede
kunsten længere og længere fra det billede af den, som var fremherskende i
den foregående periode. Inden for billedkunsten forsøgte man at ophæve me-
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diets binding til rummet ved at inkorporere en repræsentation af tid og be-
vægelse i maleriet og skulpturen. Inden for litteraturen gjorde noget lignende
sig gældende. En digter som Apollinaire skrev digte, der lod hånt om den
strenge linearitet og i stedet anbragte ordene så de dannede billedlignende
formationer på siden. Og på romankunstens vegne erklærede Robert Musil,
at »det primitivt episke« – dvs. den kronologisk og kausalt organiserede for-
tælling, som særlig forbindes med Aristoteles’ Poetik – ikke længere kunne
realiseres; den moderne roman, hævdede han, bevæger sig ikke fremad langs
en ret linje, men udfolder sig inden for en »uendelig sammenflettet flade«.1

Den amerikanske forfatter Nicholson Baker (f. 1957) er en af øjeblikkets
mest originale arvtagere, ikke alene til avantgardelitteraturen, men til hele
den strømning, der er kendetegnet ved sin kredsen omkring de definitioner
og bestemmelser, som kunsten og litteraturen er underlagt. I sine romaner og
essays2  har Baker fortsat og videreudviklet den kritik, som den tidlige avant-
gardelitteratur og dens forskellige udløbere rettede mod det 19. århundredes
litterære konventioner. Men også den ældre litteratur har sat sine spor i for-
fatterskabet. Romanerne indskriver sig i en tradition, som har rødder tilbage
til Rabelais og Cervantes, og som får sin mest radikale udformning i Lauren-
ce Sternes Tristram Shandy. Ligesom Sterne mestrer Baker kunsten at for-
tabe sig i endeløse refleksioner over selv de mest trivielle begivenheder, at få
enhver handling til at forsvinde i alenlange digressioner og at lade bevidst-
hedens associative lystvandringer føre sig så langt bort fra det oprindelige
emne, at det bliver umuligt at finde tilbage.

Det er et karakteristisk kendetegn for den tradition, som Bakers forfatter-
skab indskriver sig i, at romanen ikke stiller sig tilfreds med at fortælle en hi-
storie, men samtidig indeholder en mere eller mindre eksplicit refleksion
over romanformen selv og de principper, muligheder og begrænsninger, den
er underlagt. Baker, der oprindeligt er konservatorieuddannet, anvender igen
og igen musikken som et spejl for de litterære strategier, han forfølger i sine
romaner; det gælder først og fremmest The Fermata, men også det øvrige
forfatterskab er gennemsyret af den slags ‘musikalske’ refleksioner.

At netop barokkomponisten Johann Sebastian Bach har fortællernes sær-
lige interesse, er næppe en tilfældighed, for Bakers og Bachs projekter er i en
vis forstand ligedannede. Omtrent samtidig med Lessings indstiftelse af tra-
ditionen for at inddele kunstarterne på baggrund af deres forhold til tiden og
rummet skabte Bach en kompositionsteknik, der rokkede ved tidens og lin-
jens primat inden for musikken. Fugaen, hans specialitet, er netop en kom-
positionsform, som kombinerer og varierer flere forskellige stemmer og me-
lodilinjer, og som ofte når sådan en grad af kompleksitet, at det oprindelige
tema næsten bliver uigenkendeligt. Fugaen er ganske vist stadig en lineær
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