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Modernismens
fire dimensioner
En æstetisk-eksistentiel
forståelsesramme for nyere poesi

Når jeg i det følgende vil beskæftige mig med begrebet lyrisk modernisme, har
det to årsager. For det første vil jeg foretage en sondering blandt og diskussion
af de mange forskellige definitioner, forståelsesrammer og associationer i for-
hold til begrebet, som man finder inden for litteraturvidenskaben. For det an-
det vil jeg forsøge med udgangspunkt i en beskrivelse af fire æstetisk-eksisten-
tielle kategorier eller dimensioner at fremlægge en analytisk og fortolknings-
mæssigt frugtbar bestemmelse af termen.

1. Lyrisk modernisme mellem beslægtede begreber

Begrebet modernisme er blandt de mest komplekse og omdiskuterede inden
for litteraturvidenskaben. Der hersker et vildnis af forskellige opfattelser af
begrebet med udgangspunkt i en række forskellige litterære, filosofiske og
sociologiske teoridannelser, og forvirringen bliver ikke mindre af, at udtrykket
har meget forskellig betydning og udbredelse, hvis man går til henholdsvis
nordisk, angelsaksisk, germansk og romansk tradition.1 Man kan generelt iagt-
tage, hvordan termen modernisme er gledet sammen med eller har udspaltet
sig i en lang række underbegreber. I mangfoldige værker er det vilkårligt eller
uigennemskueligt, hvornår der tales om modernisme, moderne og modernitet,
hvor grænserne går mellem modernisme, postmodernisme, præmodernisme,
neomodernisme og højmodernisme, og endelig hvad der adskiller lyrisk mo-
dernisme fra modernisme inden for andre kunstarter og litterære genrer. Jeg vil
derfor indledende prøve at afgrænse begrebet lyrisk modernisme i forhold til
andre beslægtede termer.

At komme med en entydig definition på begrebet modernisme er næppe
muligt. I afhandlingen Modernism och individualitet (1986) anfører Peter Lu-
thersson, at ansvaret for, hvordan man definerer termen modernisme, altid må
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ligge hos den enkelte forsker, der dog er underlagt to krav. Disse er, at hans
modernismebegreb for det første skal tage udgangspunkt i, at forskeren »an-
tager eksistensen af og studerer en entitet, som kaldes »modernisme««, og for
det andet, at han »relaterer sine betragtninger til dem som tidligere forskere og
kritikere har gjort.«2 Det er naturligvis dog langtfra ligegyldigt, hvilke referen-
cer inden for forskningstraditionen, der anvendes i forhold til et tekstobjekt,
som man ønsker at anskue ud fra synsvinklen »modernisme.« I det følgende
vil det fremgå, at der findes mange bestemmelser af begrebet modernisme, der
ud fra denne artikels synsvinkel må anses for at være meget lidt produktive.

Begrebshistorisk kan udtrykket moderne spores tilbage til det latinske »mo-
dernus« fra senantikken i det 5. århundrede hos Gelasius, og det har fra det 18.
århundredes klassicisme og fremefter været et vigtigt slagord i den litterære
debat i Europa.3 Hos Montesquieu og Diderot hentyder termen moderne til
fremskridtstro og kulturoptimisme. Hos den romantiske bevægelses forløbere
Herder og Rousseau får den en helt anden negativ værdi, idet den forbindes
med en åndelig degeneration inden for samtidens kunstpoesi, hvis modsæt-
ning er de fjerne tiders herlige naturpoesi. Man træffer den samme modsæt-
ning mellem forskellige valueringer af begrebet hos på den ene side Heines
»Det unge Tyskland« i 1830’erne og Brandes Det moderne Gennembruds
Mænd fra 1883, og på den anden side Baudelaire og de franske symbolister.
Hos de første er det moderne forbundet med en antiidealistisk emancipatorisk
bevægelse og at »sætte Problemer under Debat«, mens det hos Baudelaire og
de franske symbolister hænger sammen med en nihilistisk holdning og et helt
igennem fremmedgjort og fjendtligt forhold til civilisationen.

Hermed er vi fremme ved Baudelaires centrale begreb modernitet, hvorved
han forstår den storbyvirkelighed, som outcast-digteren konfronteres med, og
som vækker digterens særlige evne til at se en hemmelig skønhed i det for-
faldne, dekadente og hæslige. Betegnelsen modernitet anvendes imidlertid
også i en langt bredere betydning end Baudelaires æstetisk orienterede, som
det f.eks. sker blandt Frankfurterskolens filosoffer, sociologer og litterater,
hvor der med udtrykket som regel menes de konkrete historiske ombrydninger
som helhed, der har fundet sted siden midten af 1700-tallet.

På samme måde hersker der forvirring omkring begrebet modernisme, hvis
indhold ofte afhænger af, hvilken opfattelse man har af begrebet moderne.
Første gang ordet modernisme optræder i et dansk litteraturhistorisk værk, er
i Vilhelm Andersens J.P. Jacobsen-afhandling fra 1905, hvor det nærmest sæt-
tes lig med hele den dengang moderne litteratur, d.v.s. digtningen efter roman-
tikken.4 Og ved det 20. århundredes udgang i antologien Spurvesol fra 1989
kan man læse, at »alle de kunstretninger, der bygger på en nedrivning af gamle
forestillinger og skabelsen af helt moderne, kaldes under ét modernisme.«5 De
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