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I I 

Punkt, linie, flade 
Refleksioner over fortælling og erfaring 

Hvad jeg for min del mener, tilherrer mig selv som det- 
te særegne individ; men når sproget imidlertid kun kan 
udtrykke noget alment, kan jeg ikke sige, hvad jeg for 
min del mener. 

Hegel 

I .  Om Estetisk artikulation 

Når jeg har valgt titlen »punkt, linie, flade« er det ikke for at behandle denne 
geometriske konstellation som et topos i tænkningens og kunstens historie; det 
er hverken for at tale om Hegel eller om Kandinsky. Snarere drejer det sig om 
en association af to forskellige billeder, der falder mig ind i forbindelse med 
spørgsmålet om fortælling og erfaring. 

Det fØrste stammer fra Botho Strauss, hvis seneste bog - Beginnlosigkeit - 
bærer undertitlen »Refleksioner over punkt og linie«. Strauss overvejer her i 
sin velkendte og mangefacetterede blandingsprosa en række forskellige aspek- 
ter af den dissymmetri, der kendetegner forholdet mellem det, som vi oplever, 
og det, som vi ved om det, vi oplever, - mellem en punktuel intensitet, som 
kan beskrives på en række forskellige måder, men ikke i nogen omfattende 
forstand begribes, og en lineær kontinuitet, som kan oversætte dele af - eller 
momenter i det kaotiske punktuelle nærvær til intelligible kategorier. »Kærlig- 
hed er punkt, skrift er linie«, som det hedder. ' 

Det, som interesserer Strauss, er den særlige geometri, der kendetegner ud- 
vekslingsforholdet mellem det singulære på den ene side - den komplekse, 
enestående begivenhed -, og den viden herom, som den litterære skrift produ- 
cerer på den anden. Skriften udsiger det singulære, men til den pris, at det æn- 
drer status, overgår til en anden orden, en anden form. Punktet ophæves i li- 
nien, indsættes i en kontekst, der fortolker det og fastholder det, men som sam- 
tidig også overdeterminerer det, så det ikke længere lader sig identificere som 
punkt. Hvad er kærlighed, forstået som en punktuel, singulær oplevelseskva- 
litet? For at udsige det må sknften trække en linie - man skulle måske sige: en 
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