
Metamorfoser i Mellemtiden

Elektronisk version af pp. 1-222 af Anker Gemzøe:
Metamorfoser i Mellemtiden © by Medusa 1997



SKRIFTER FRA CENTER FOR ÆSTETIK OG LOGIK. AALBORG UNIVERSITET

Vol.3



Anker Gemzøe

Metamorfoser i Mellemtiden
Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986

Medusa



Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986
(SKRIFTER FRA CENTER FOR ÆSTETIK OG LOGIK, vol.3)
© 1997 by Anker Gemzøe og Forlaget Medusa
Skriftserieredaktion: Jørgen Holmgaard
Tilrettelæggelse og omslagsdesign: Jørgen Holmgaard
Omslagsbilleder: Forsiden: Privatfoto af Svend Åge Madsen. Bagsiden:Fra
omslaget til bogklubudgaven af Tugt og utugt i mellemtiden, bind 1.

Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Special-Trykkeriet Viborg a-s på
syrefrit papir
Printed in Denmark 1997
ISBN 87-7332-113-3
ISSN 1396-5840

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse
er kun tilladt i overensstemmelse med gældende aftaler med Copy-Dan.

Bogen er udgivet med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd.

Denne afhandling er af Det humanistiske Fakultetsråd ved Aalborg Universitet
antaget til offentligt forsvar for den filosofiske doktorgrad.

Aalborg den 12. februar 1997
Ole Prehn

dekan

Forsvaret finder sted fredag den 5. september 1997 kl.13 i Auditorium B,
Kroghstræde, Aalborg Universitet.



Til Gunhild





Indhold
Forord 9

1 Foregribelse 11
1.1 Metamorfose og Mellemtid 11

1.2 Liv og værk 15

1.21 Biografi 15

1.22 Forfatterskabet – uafsluttethed og udvalg 18

1.3 Teoretiske udgangspunkter 22

1.31 Intertekstualitet 22

1.311 Indflydelse og påvirkning – komparatisme 23

1.312 Den russiske formalisme 28

1.313 T.S. Eliot. Harold Bloom 30

1.314 Julia Kristeva 34

1.32 Michail Bachtin 38

1.4 Positionering 50

2 1962-1967 59
2.1 Synsvinkler 59

2.2 Besøget 72

2.3 Lystbilleder 84

2.4 Otte gange orphan 91

2.5 Dramatiske åbninger. „Modtagelsen” 100

2.6 Tilføjelser 105

2.601 Tavshed og andre udgangspunkter 105

2.61 „Om ikke“ 112

2.62 „Om lidt“ 117

2.63 „Om sorg“ 121

2.64 „Om sig” 124

2.65 „Om tale” 131

2.7 Udsigter.Tilføjelser som ‘summa’ 137

3 1968-1970 149
3.1 Synsvinkler 149

3.2 Liget og Lysten 164

3.3 „Was ist ein Bild?“ og andre omvurderinger 184

3.4  Tredje gang så ta’r vi ham...188

3.5  Maskeballet 200



4 Tugt og utugt i mellemtiden (1976) 223
4.1 Politik og forbrydelse 223

4.11 Polariseringer i halvfjersernes første halvdel 223

4.12 Kriminaliteten til debat 226

4.2 Romanens mysterier 236

4.21 Genrerefleksioner og -referencer 236

4.22 Den sociale eventyrroman 238

4.23 Rettens anatomi 249

4.3 Det fremmede blik og indlevelsen. Fortællerparadokser 254

4.4  Århus-kronotopen. Sted, tid og plot 281

4.41 Sted 281

4.42 Tid 297

4.43 Plot 307

4.5 Navne, kroppe og diskurser 335

4.51 Navne 335

4.52 Kroppe 342

4.53 Diskurser 350

4.6 Udsigter over og fra Mellemtiden 359

4.601 Relativitet og intentionalitet 359

4.61 Ret og hævn 360

4.62 Samfundets (u)orden 366

4.63 Kærlighed og identitet 378

4.64 Litteraturen i skabelsens og spejlets lignelser 387

4.65 Mellem fortid og fremtid 393

5 1980-1986 395
5.1 Synsvinkler 395

5.2 Se dagens lys 415

5.3 Den største gåde 433

5.4 Af sporet er du kommet 448

5.5 Lad tiden gå 467
5.6 Udsigter 486

6 Tilbage- og udblik 491

Noter 497

Litteraturhenvisninger 517

English Summary 535

Register 555



9

Forord
Forud for min afhandling, resultatet af et mangeårigt og intensivt forskningsarbejde,
sætter jeg nogle få praktiske og personlige bemærkninger.

De praktiske vedrører forholdet til fremmedsproglige kilder. For at fremme tilgæn-
geligheden er langt det meste på dansk. Hvor der forelå egnede danske oversættelser af
fremmedsproglige værker, har jeg citeret efter disse, også i de tilfælde, hvor jeg har
arbejdet med det givne værk på originalsproget. I noteform har jeg vedføjet min over-
sættelse af de resterende tyske og franske citater, der bringes i original i teksten. Kun de
tilbageværende engelsksprogede citater (der heller ikke falder ind under det følgende)
har jeg ikke anset det for nødvendigt at oversætte. Jeg kan ikke russisk og har læst min
vigtigste teoretiske inspirator Michail Bachtin i oversættelser til forskellige sprog, mest
engelsk og svensk, men også fransk, tysk og dansk. Det virkede imidlertid forvirrende
at citere ham fra oversættelser på forskellige sprog. Da en oversættelse efter russisk var
udelukket (med en enkelt undtagelse i 1.32), har jeg valgt at oversætte alle Bachtin-ci-
tater (og citater fra den russiske formalisme) fra de givne kilder til dansk. Eftersom rus-
sisk har sit eget alfabet, findes der forskellige transskriptioner af Bachtins navn. Nor-
den og Tyskland: Michail Bachtin. Den engelsksprogede verden: Mikhail Bakhtin.
Frankrig: Mikhaïl Bakhtine. Det fremgår af „Litteraturhenvisninger“, mens jeg ellers
i teksten, også i henvisninger til engelsksprogede oversættelser, anvender den nordiske
transskription (Scando-Slavica-systemet). I „English Summary“ har jeg dog ladet trans-
skriptionen følge sproget.

Jeg takker alle fra mit fag, mit institut, mit fakultet og øvrige instanser ved Aalborg
Universitet, der har gjort det muligt for mig at gennemføre et så omfattende projekt.
En tak til Studienævnet for Dansk (særligt til Mogens Pahuus som studieleder), der
altid har bakket mig op. Til bestyrelsen for Institut for Kommunikation (særligt til insti-
tutbestyrerne Bente Liebst og Eva Hultengren), som har givet støtte til bl.a. sekretær-
hjælp, en måneds frikøb til slutredigering og sproglig revision af „English Summary“.
Til Det humanistiske Fakultet (med særligt henblik på dekan Ole Prehn og prodekan
Torben Ditlevsen) for ialt to års frikøb i tiden fra 1988 til 1995. Og til Konsistoriums
Forskningsudvalg for støtte til sekretærhjælp i 1992.

Den interne opbakning har været så meget mere påkrævet, som afhandlingen er
blevet til i en tid, hvor eksterne instansers bevågenhed over for et projekt som mit har
kunnet ligge på et lille sted. I løbet af 1980’erne skete der en kraftig forbedring af hu-
manistiske universitetslæreres ‘produktivitet’, dvs. en markant forøgelse af vores un-
dervisningsbyrde, altså en stærk generel forringelse af vores forskningssituation. Dette
blev ‘kompenseret’ af en ‘målrettet forskningsstyring’, dvs. en cigarkasseøkonomi med
tilhørende ansøgningscirkus, hvor det var lige så mange diskvalificerende karakteristika
af stigende ubodelighed, hvis forskningen var humanistisk, individuel og om litteratur. Forsk-
ningsprojekter uden sådanne fatale kendetegn har kunnet opnå væsentligt bedre vilkår.
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Af de to undervisningsfrie år er i hvert fald det første gået med læsning – intensiv læs-
ning af store, tætte værker er noget af det sværeste at indpasse i en akademisk hverdag.
Trods den interne opbakning er det meste af afhandlingen skrevet i nedlagte ferier og
semestre med fuld undervisningsbyrde. Og uanset de seneste års tiltrængte lempelser
på nogle punkter, er den blevet til i en politisk periode præget af en enestående anti-
humanistisk indstilling. Efterhånden virkede denne atmosfære nærmest stimulerende
på mig (i lighed med Elef og Maya i Se dagens lys, jvf. 5.2), satte mig i en animeret af-
vigerstemning af forhærdelse og trods mod tidsånden.

Uden det nære miljøs støtte var det dog ikke gået. Jeg siger tak til alle de sekretærer
på Institut for Kommunikation, der i tiden løb har haft fingre i mit manuskript. Til de
ansatte på Aalborg Universitetsbibliotek. Til mine kolleger. Til de studerende, der har
deltaget i mine kurser om Svend Åge Madsen og skrevet opgaver eller specialer til
mig. Bortset fra de mange, jeg nævner undervejs i noter og litteraturhenvisninger, vil
jeg fremhæve disse navngivne personer:

Bente Vestergaard kom ind som sekretær på et vigtigt tidspunkt og sørgede for, at
der for første gang kom styr på manuskriptet, hvis videre skæbne frem til indleveringen
hun har taget hånd om med stor professionalisme og interesse.

Johan Fjord Jensen, Søren Baggesen og Svend Åge Madsen gav mig i 1990-1991
grundige og præcise kommentarer til projektets første længere udkast. De bidrog til, at
projektet endelig faldt på plads for mig i 1992.

Førsteudgaven af det færdige manuskript blev i efteråret 1995 læst af Torben Dit-
levsen, Jørgen Holmgaard – og Svend Åge Madsen. Tak til Torben Ditlevsen for to
meget lange og tilsvarende instruktive samtaler. Og til Jørgen Holmgaard, hvis ind-
gående kommentarer har haft betydning bl.a. for afhandlingens stilistiske og formelle
finish og for udredningen af nogle af de metodisk intrikate tråde omkring „interteks-
tualitet“ (jvf. 1.4). Først når man har læst det hele, vil man have en idé om det fulde
omfang af Svend Åge Madsens hjælp til mig. Her blot en tak for en aldrig svigtende
imødekommenhed og hjælpsomhed; og for de omhyggelige kommentarer i flere om-
gange. De har altid været givende, for de er udtryk for et afklaret forhold til litteratur-
kritik og en indsigt i eget forfatterskab (i balance mellem nøgternhed og ligefremt en-
gagement), næppe mange forfattere har opnået.

Til sidst har jeg gemt min vigtigste støtte og diskussionspartner. Gunhild Agger har
som min kollega (og undertiden foresatte) gennem alle årene været aktivt solidarisk
med mit projekt – inden for habilitetens og øvrige kollegiale normers grænser. Som
min kone har hun i familien – ligesom vore sønner Malte, Sune og Lynge – vist tålmo-
dighed og overbærenhed over for de uundgåelige virkninger af min særligt belastede
arbejdssituation, der aldrig syntes at skulle få ende. Hun har støttet mig – uden i nogen
betydning at ‘ofre sig’ for mig, hvad jeg ikke mindst er taknemmelig for. Som russisk-
kyndig har hun hjulpet mig med Bachtin og givet mig et sprogligt sikkerhedsnet i for-
hold til visse problematiske begreber og afvigende oversættelser. Fra først til sidst har
hun været min førstegangslæser på projektet. Hun har været min i særklasse grundig-
ste kritiker og i den afgørende fase fra foråret 1992 frem til efteråret 1995 min eneste.
Med rette og med kærlighed tilegner jeg hende denne afhandling.
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1 Foregribelse

1.1 Metamorfose og Mellemtid

I det følgende vil jeg gang på gang vove mig ud i tolkninger af de mangetydige titler på
Svend Åge Madsens værker. Som en stiløvelse vil jeg forsøge mig med den titel, jeg har
gjort til min: Metamorfoser i Mellemtiden. Det er også en første foregribelse af nogle funda-
mentale antagelser og begreber – om man vil teser – i min afhandling.

„Metamorfoser“ er et begreb, jeg især anvender med den prægning, det har fået af
den russiske tænker og litteraturforsker Michail Bachtin. Det alluderer dermed til min
vigtigste teoretiske og metodiske inspirator. „Mellemtiden“ har jeg lånt fra mit ‘objekt’,
Svend Åge Madsens forfatterskab, nærmere bestemt den store roman Tugt og utugt i

mellemtiden (1976), som også er det værk, jeg analyserer grundigst. Noget fra ‘objektet’
har jeg altså tilegnet mig som led i min ‘subjektive’, analytiske position. Titlen symbo-
liserer dermed en opblødning af skellet mellem subjekt og objekt, iagttager og det iagt-
tagne, samt et dialogisk møde mellem Michail Bachtin og Svend Åge Madsen med
mig som formidler. Jeg nøjes med at være repræsenteret af „i“ – relationen, formidlin-
gen.

Hvilke betydninger lægger jeg i „Metamorfoser“? Udgangspunktet er Bachtins brug
af begrebet i afhandlingen „Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i histo-
risk poetik“, et storslået punktnedslag i hele romanens historie. Bachtin søger at vise,
hvorledes bestemte kombinationer af tid og rum – kronos og topos på græsk – kendetegner
forskellige plot- og i det hele taget romanformer. Begrebet kommer ind i gennemgan-
gen af den antikke romanform, som ifølge Bachtin var den første, hvori hovedanlig-
gendet var at skildre menneskelig forandring og udvikling. I dette essay benævner Bachtin den
hverdagslivets eventyrroman, og yndlingseksemplet er Apuleius’ Det gyldne æsel, hvis original-
titel var Metamorfoser. Metamorfosen har rødder i antik mytologi, dens kultiske udform-
ning er ikke mindst forbundet med mysterierne, såvel de ældre græske som senantikkens
mysteriereligioner. I senere latinsk litteratur, f.eks. Ovids berømte digtsamling Metamor-

foser og Apuleius’ roman med samme titel, rendyrkes idéen, idet den mytologiske for-
bindelse afsvækkes, og der i stigende grad fokuseres på individets skæbne. Under alle
omstændigheder ligger der i metamorfose en ganske anden idé om forandring end
f.eks. i det 19. århundredes evolutionære begreber om historiens udvikling og individets
dannelse: „I metamorfosens (forvandlingens) mytologiske svøb rummes en idé om ud-
vikling, som imidlertid ikke er retlinjet, men springvis og med „knuder“. Der er følgelig
tale om en specifik form for tidsrække“ (Bachtin 1991c, s. 38). Som metode til skildring
af individuelle skæbner koncentrerer metamorfosen sig om vendepunkterne, kriserne, hvor-
under et menneskes liv irreversibelt skifter retning. Ikke evolution, men krise og genfødsel.
Ikke det biografiske livs rolige rytme. Som i den græske eventyrroman, den første og mest
elementære romanform i Bachtins artikel, er det stadig en form for eventyrtid, præget
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af blinde tilfældigheder, det fantastiske og det magiske. Men det er en eventyrtid, der
sætter spor. Og forestillingen om tilfældets eller skæbnens blinde råden, karakteristisk for
den ‘rene’ eventyrroman, overlejres af en idé om menneskets eget ansvar for forandrin-
gerne i sit liv. Jeg afbryder her og henviser for videre uddybning til 4.43. Blot vil jeg
antydende gøre opmærksom på to vidt forskellige felter (blandt mange), der præges af
en tilsvarende forvandlingslogik. Det første er karnevallet, der generelt bygger på omven-

dingen, inversionen fra ét yderpunkt til det modsatte, og hvis tragikomiske ritualer følger
et mønster som kroning � detronisering � død  � genfødsel. Det andet er hele moder-

niteten, dens tænkning og kunst, der (jvf. 2) prioriterer diskontinuitet, brud, spring. Lad
os blot tage en af pionererne frem, Søren Kierkegaard, der f.eks. i „Philosophiske Smu-
ler“ skildrer den „Omvendelse“, den „Overgang“, det „Brud“, den „Gjenfødelse“, der
sker i „Øieblikket“, da mennesket, med en sokratisk lærer som fødselshjælper, går fra
u-sandhed til sandhed, fra ikke-væren til væren: „I Øieblikket bliver Mennesket sig be-
vidst, at han var født; thi hans Foregaaende, til hvilket han da ikke skal henholde sig,
var jo, ikke at være; i Øieblikket bliver han sig Gjenfødelsen bevidst; thi hans fore-
gaaende Tilstand var jo, ikke at være“(Kierkegaard 1962, bd. 6, s. 24). Og nu til Svend
Åge Madsen.

Med titelordet henviser jeg for det første til metamorfoserne i forfatterskabet selv. Ud fra
en eksperimenterende grundholdning har Svend Åge Madsen udforsket rigtigt mange
af prosaens og dramaets udtryksformer, ofte således at et værk på ét eller flere punkter
er det foregåendes modsætning, at det forholder sig dialektisk negerende eller snarere
komplementært til det. Videre præges forfatterskabet af dybe, afgørende brud, af spring til
nye problemstillinger og udtryksformer, der viser sig som faser i det. At skildre disse
metamorfoser, deres forudsætninger og konsekvenser under flere synsvinkler, end det
før er gjort, er et af denne afhandlings vigtigste mål.

Karakteristisk for metamorfoser er dog, at et eller andet, om nok så lidt, udgør for-
vandlingens substrat og forbliver det samme. Lucius – hovedpersonen i Det gyldne æsel – er
som ung letsindig mand, som æsel, som forløst til menneskelig skikkelse og som genfødt
ved indvielse til gudinden Isis’ mysterier  under alle forhold Lucius. Og i Svend Åge
Madsens forfatterskab er der på trods af alle omkalfatringer en umiskendelig sammen-
hæng, en række genkommende formelle, tematiske og holdningsmæssige træk. Dertil
kommer ovenikøbet et netværk af referencer fra værk til værk, som i den senere del af
forfatterskabet har karakter af et omfattende decentreret litterært univers under stadig
udvidelse og forskydning. Dette vil fremgå af mine analyser, og jeg vil hverken afholde
mig fra sammenfatninger af fællestræk eller fra at bidrage til kortlægningen af det vok-
sende netværk af interne krydshenvisninger. Men det, jeg lægger vægt på, er dynamik-
ken og mangfoldigheden i forfatterskabet, det, der gør ethvert værk nyt og anderledes
i forhold til de foregående. Så meget desto mere som man også kan hævde, at variatio-
nen er det varige, diskontinuiteten det konstante i dette forfatterskab.

Endnu en videre betydning er, at metamorfosen udgør et af dette forfatterskabs
fundamentale formgenererende principper. At den altså præger dets gestaltning af tid og
rum, dets skandering af forløb og (i de senere faser) valg af plottyper. Endelig er me-
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tamorfosen et gennemgående tema i hele forfatterskabet og konstituerende for dets menne-
skebillede.

„Mellemtiden“ optræder – ud over i titlen Tugt og utugt i mellemtiden – første gang i
et/en „FORSKRIFT“ af Komani, „historiker og specialist i Mellemtidens Dan-
mark“, hvori han om romanens tid bemærker, at dens forfatter Ato Vari „lader den
udspille i slutningen af Mellemtiden (1500–2000), nærmere bestemt i 1970’erne, lige
efter den anden europæiske krig, kort før Det store Sammenbrud“ (Madsen 1976, I,
s. 10). Jeg skal ikke her gå nærmere ind på titelbegrebets betydninger i romanen, men
blot til egen brug fastholde det dynamiske, transitoriske og mangetydige i det.

Med Mellemtiden mener jeg først og fremmest „tiden lige efter den anden europæiske
krig“, nærmere bestemt årene 1962-1986, hvor den her omhandlede del af Svend Åge
Madsens forfatterskab er skrevet og udgivet. Det er ikke noget udvendigt forhold mel-
lem skarpt afgrænsede enheder, som jeg holder klart ude fra hinanden med det formål
at forklare den ene (‘forfatterskabet’) med den anden (‘tiden’). Nej, det er et indvendigt og
interaktivt forhold bestående af aktion og reaktion, et dialogisk forhold, der udgøres af
spørgsmål og svar. Det er også et problemfelt, jeg tager så alvorligt, at det måske un-
dertiden forekommer, at jeg næsten overvælder forfatterskabet med litteratur- og efter
evne idé- og kulturhistoriske synsvinkler. Eller under den modsatte synsvinkel, at jeg af
og til synes at stræbe efter at genskrive en pæn portion af den tids danske litteraturhi-
storie (samt kultur- og samfundsdebat) set gennem (mit forsøg på indlevelse i) et tem-
perament, et bestemt forfatterskabs optik. Dertil kommer den komplikation, at forholdet

mellem de to momenter – Svend Åge Madsens forfatterskab og samtiden – netop har gen-
nemgået usædvanligt kraftige metamorfoser: fra en eksklusiv tidskonception, specialist-
anerkendelse og isolation i forhold til læserne til en original formidling af historisk og
eksistentiel tid og et stort læsergennembrud.1

Det litterære værk må imidlertid aldrig lukkes inde i en snæver samtid, i det syns-
punkt ligger jeg på linje med blandt andre Bachtin og T.S. Eliot. Jeg søger derfor at
placere de analyserede værker i hele Mellemtiden – i den europæiske romans historie 1500-

2000, og efter behov og evne også i filosofien i samme tidsrum. – Især med genremæs-
sigt og filosofisk udgangspunkt overskrider jeg undertiden også denne horisont til fordel
for strejftog i hele den europæiske kulturs tid-rum (inklusive et par nyere amerikanske afdelin-
ger af samme) med enkelte afstikkere til det orientalske.

Mellemtiden er imidlertid ikke bare en historisk, men også en eksistentiel kategori.
Med Mellemtiden hentydes da til sprækkerne – for ikke at kalde dem gabende huller –
i tiden, oplevelser af tidløshed eller evighed. Disse oplevelser er af to væsensforskellige
arter. På den ene side tom tid: fravær, tomhed, tavshed, indespærring, tvang, udbytning.
På den anden side fyldt tid: tid mættet med livsytringer og betydning, eventyrets, krisens,
omslagets, metamorfosens tid. Mellemtiden som nutiden mellem fortid og fremtid, mellem for-
tidsrelateret frygt og fremtidsrelateret angst. Og Mellemtiden som den dybeste rædsels
og den højeste fryds evigheder.

Har man sagt tid, har man også sagt rum. Til givne tidsgestaltninger svarer i littera-
turen, måske særlig tydeligt i fortællende prosa, bestemte rumtyper. Bachtins allerede
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nævnte begreb kronotop betegner denne litterære sammensmeltning af tids- og rum-
indikatorer med tidsligheden som det afgørende. Mellemtiden modsvares af diverse
former for mellemrum. De samler sig i forskellige udformninger af tærskelens, krisens,
metamorfosens kronotop. Og de skaber/skabes af diverse plottyper, fortælleformer og genrer.
Med Mellemtiden har jeg i videste forstand villet antyde, at udviklingen i forfatter-
skabets forhold til tid (og rum) er et gennemgående tema i min afhandling.

Men titelbegreberne rummer endnu flere betydningsfelter i kim. Et særtilfælde af
metamorfose er metempsykose: græsk for sjælevandring, genfødsel i en ny krop. Det tilsva-
rende latinske ord er reinkarnation af inkarnation: legemliggørelse. I indisk hinduisme er
Samsara betegnelsen på sanskrit for sjælens bestandige kredsløb gennem død til genfød-
sel. En særlig form er den himmelske, immaterielle guddoms nedstigen og legemliggø-
relse i jordisk skikkelse. Det er en central begivenhed i mange religioner. Man kan
tænke på de græske guders optræden i menneske- og dyreform med Zeus som et meget
aktivt eksempel, gudernes stadige optræden som „avatarer“ i hinduismen og Kristus
som det guddommelige ord, der blev kød og tog bolig iblandt os. I filosofien og littera-
turen, også i moderne tid, er denne metaforik vidt udbredt med en mængde udform-
ninger og varierende funktioner. Denne skabertrope eller teologiske trope er af største betyd-
ning både hos Michail Bachtin og hos Svend Åge Madsen. Den er et genkommende
billede på forholdet mellem forfatteren og de fremstillede personer, men har meget
videre mellemmenneskelige implikationer. Skabertropen, (den teologiske trope) er en mestertrope

i Svend Åge Madsens forfatterskab. Og det er den, uanset at en religionsskeptisk eller -kritisk
holdning er en fremherskende tendens i dette. Fra forfatterskabets første begyndelse
(„Den ottende dag“ og „Skaberen“) tværs gennem alle eksperimentelle yderpunkter,
alle faser og selvopgør, i den her behandlede periode og efter denne, er skabertropen
en uudtømmelige kilde til stadigt fornyede metalitterære tematiseringer, fiktive arran-
gementer, eksistentielle og sociale perspektiveringer.

Men det karakteristiske for denne faste figur er jo dens proteusagtige, grænseløst
fleksible karakter: genfødsel i stadigt nye kroppe, i nye tidsaldre, er en formel for den
uendelige forvandling.

En trope med et overlappende betydningsfelt er spiltropen: jeget realiseres, fremtræ-
der i praksis gennem de roller eller masker, det påtager sig, og de spil, det indgår i.
Identitetens dannelse og udvikling ligger i høj grad i valget af roller og springet ind og
ud af spil. Men jeget er ikke sine roller. Det rummer en ‘rest’, et ‘overskud’; der er et
‘smuthul’, det kan trække sig ud ad, for der må være noget til at vælge og springe mellem
rollerne. I dette spil mellem det blivende og det tilblivende ligger spiltropens udgave af
metamorfosen.

Af begge tropers logik vil jeg trække to komplementære momenter frem. Forfatter-
skaberens position uden for sit værk og sine skabninger kan lignes med en guddomme-
lig udenforståenhed: en kosmisk distance og artsforskel mellem det guddommelige og det
menneskelige, det himmelske og det verdslige, der lader alt i menneskenes verden
fremtræde som ukendt og mærkeligt. Jeg kalder positionen for det fremmede blik (og det
er forresten en lige så nærliggende oplevelsesform for underprivilegerede som for over-
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jordiske). For at overvinde afstanden må guden stige ned og legemliggøre sig – ‘sætte
sig i menneskets sted’. Altså optræde som et nærværende, engageret menneske og ikke
mindst føle med-lidenhed og med-glæde med andre mennesker. Dette moment er ind-

levelsen. Under spiltropens synsvinkel er det afgørende, at jeget bevarer afstand til sin
rolle, at det ikke lader sig opsluge af den eller af det givne spil. Jeget må kunne undre
sig, ændre eller forkaste rollen og forlade spillet. På den anden side kan man ikke spille
spillet ordentligt uden indlevelse i sin egen rolle og forståelse af spillets regler. Hertil
kommer den afgørende evne og vilje til at kunne se verden med sine med- og mod-
spilleres øjne og ligefrem se sig selv med andres blik.

Komplementariteten mellem disse positioner har gennemgående og vidtrækkende
betydning i Svend Åge Madsens forfatterskab. Og heri ligger igen en vekselvirkning mellem

tidsperspektiver. I skabertropen mellem det evige og det timelige, i spiltropen mellem
jegets relative konstans og det principielt tidsbegrænsede i rollerne.

Jeg har søgt at demonstrere, at mange af min afhandlings vigtigere teser uden al for
megen forvridning kan udvikles af titelbegreberne. Jeg standser dog denne foregribelse
(en sikker forudsigelse, da den under min synsvinkel har meget af tilbageblikket i sig).
I de følgende vil de abstrakt formulerede teser – sammen med adskilligt flere – fra ana-
lyse til analyse, fra værk til værk og fra fase til fase blive udviklet, født og genfødt i skif-
tende former og nuancer.

1.2 Liv og værk

1.21 Biografi

‘Liv og værk’ har været formlen for den biografiske synsvinkel, der traditionelt har
været fremherskende i litterære monografier, og som i de senere år er blevet meget
succesrigt genoplivet. Jeg benægter ikke den almene relevans af en biografisk synsvin-
kel. Dens specifikke relevans afhænger imidlertid af det givne forfatterskab, og den må
komplementeres og korrigeres af andre synsvinkler. Desuden giver en nulevende for-
fatter og et uafsluttet livsværk særlige problemer. Jeg indleder min stillingtagen til alle
disse problemstillinger med en kort biografisk skitse, der foruden på offentlige kilder er
baseret på mit interview med Svend Åge Madsen af 10.11.1988 og hans brev til mig af
3.8.1990.

Svend Åge Madsen er født i Århus 1939 og opvokset i en etageejendom på Skern-
vej, midt mellem bryggeriet Ceres og Den gamle By. Her blev han boende, til han var
op i tyverne. Forældrene var fra Ribekanten, byerne Gørding og Holsted.2 Farfaderen
var husmand, morfaderen landpost. Faderen rejste som assurandør – overinspektør
ved forsikringsselskabet Aros (Åboulevarden, Århus) – rundt i det meste af Jylland.3

Han var en stilfærdig mand, ‘den tavse vestjyde’, lidt af et ideal. Svend Åge Madsen
havde tre noget ældre søskende.

De første fem år af sin skolegang havde han i den store nyåbnede Møllevangsskole.
Skolevejen gik gennem Den gamle By og Botanisk Have, lokaliteter, der spiller en
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væsentlig rolle i det senere forfatterskab. Direkte har han skildret den i sit bidrag til
antologien Min skolevej 2 (1990): „Vi var naturligvis utroligt lykkelige“. Han gik i mel-
lemskolen i Munkegades Skole i Sjællandsgade-kvarteret. Af sin dansklærer (med øge-
navnet Svedesøren) i Møllevangsskolen blev han frarådet at forsøge at komme i mel-
lemskolen – en barsk oplevelse, som slet skjult bag ironi farver beretningen om den
lykkelige barndom. I mellemskolen kom han dog og også i gymnasiet takket være sine
matematiske evner. Han fulgte den matematiske linje på Marselisborg Gymnasium.
Den senere forfatter og filmmand Jørgen Leth gik en klasse over ham, den senere for-
fatter Henrik Bjelke to klasser over.

Efter studentereksamen 1958 begyndte han at læse matematik ved Aarhus Univer-
sitet efter den tids basislignende 1. delsordning, der omfattede fysik og kemi. Det er
således ikke blot matematikken, men en basal naturvidenskabelig orientering, han har
kunnet trække på i det senere forfatterskab. Han læste fuldtids 2-3 år, kom til sidst ind
under en overgangsordning med større koncentration om matematikken, men bestod
lige netop ikke l.delen i første forsøg, hvorefter han opgav studiet.

Det skyldtes i høj grad, at han i mellemtiden var begyndt at skrive. I 1961 indsendte
han en novellesamling til Gyldendal. Han fik den tilbage, men med rosende omtale og
opfordring til at skrive videre. Med en af novellerne debuterede han i Vindrosen nr. 7,
1962. I sommeren 1962 skrev han romanen Besøget, der ret hurtigt blev antaget af Gyl-
dendal og udkom 1963.

Siden har han levet som forfatter. Han blev gift 1966. Hans kone Lise Madsen er
ergoterapeut. Under pseudonymet Marianne Kainsdatter har de samarbejdet litte-
rært. De har to børn, en søn født i 1966 og en datter (adopteret i Indien) født i 1972.
Ret hurtigt opnåede Svend Åge Madsen Statens Kunstfonds store legat på 3 x 20.000
kr., hvad der gav økonomisk baggrund for erhvervelse af det hus i Risskov, hvor fa-
milien stadig bor.

I begyndelsen af tresserne havde han ikke forbindelse med andre forfattere. Men
under nogle litterære møder på Hindsgavl kom han i kontakt med forfattere og kriti-
kere som Hans-Jørgen Nielsen, Per Højholt og Steffen Hejlskov Larsen. Et af resul-
taterne var, at Svend Åge Madsen blev medredaktør af det spøjse, kortlivede tidsskrift
Mak (jvf. 3.1 og 3.3). Han trådte hermed offentligt frem som led i en litterær gruppe-
ring.

Efter at Mak var gået ind, blev Svend Åge Madsen inddraget i det århusianske miljø
af litteraturforskere og forfattere, der med Niels Egebak som initiativtager dannedes
omkring tidsskriftet Exil. Med en ny redaktion, hvori Svend Åge Madsen indgik, æn-
dredes linjen fra det eksistentialistiske hen i retning af et dansk Tel Quel (jvf. 3.1). I sam-
me periode skrev han i dagbladet Demokraten en serie anmeldelser af triviallitteratur.
Det journalistiske og redaktionelle arbejde lå imidlertid tungt for ham. Hans væsentlig-
ste bidrag som redaktør var en artikel i hvert af tidsskrifterne, hvor han satte den me-
tamorfose, der samtidig fandt sted i hans forfatterskab i perpektiv: „Was ist ein Bild?“
(i Mak nr. 1, 1969, jvf. 3.3) og „Status i Exil“ (i Exil, 5. årg. nr. 3, januar 1972). Svend
Åge Madsens videre artikelproduktion har været beskeden, både i forhold til hans u-
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sædvanlige litterære produktivitet og hans meget omfattende og respekterede virksom-
hed som mundtlig oplægsholder om sit forfatterskab. Endnu en programmatisk mar-
kering af et skred var imidlertid en artikel om Henrik Pontoppidan, oprindeligt led i
en radioserie i 1979, udgivet i Forfatternes Forfatterhistorie 1980 (red. af Per Stig Møller).
Den engang så forhærdede modernist nåede frem til den bemærkelsesværdige konklu-
sion, „at Henrik Pontoppidan har belært mig om, at jeg hidtil har næret uberettigede
fordomme mod realismen“ (s.121). Desuden  har han skrevet avisartikler om
Dostoevskijs roman Brødrene Karamasov (i Jyllands-Posten 5.6.1988), om Dumas’ Greven

af Monte Christo (i Information 3.12.1991) og sammesteds har han udtrykt sin beundring
for den portugisiske magiske realist José Saramago i anledning af udgivelsen på dansk
af hans roman Historien og Baltasar og Blimunda og den forunderlige Passarola 1989. „Den
eksistentielle fortælling eller Det særligt danske“ (i Weekendavisen 24.1.1992) svarer  i be-
tydning til de tre førnævnte programmatiske artikler.

Det Århus, som Svend Åge Madsen så udpræget har været fastboende i, har fra
midten af halvfjerserne spillet en fremtrædende rolle i forfatterskabet (jvf. 4.41). Glimt-
vis afvekslende med det landsby-Jylland, han har slægtsmæssig forbindelse med. Men
rejser har også haft betydning. Kriminalromanen Tredje gang så ta’r vi ham... (1969)
med det eksotiske, kafkask-fremmedartede miljø er skrevet under et tremåneders op-
hold i Algier. Omvendt vovede Svend Åge Madsen for første gang under eget navn
(igen jvf. 4.41) at indføre jyske stednavne i sit litterære univers, da han under et op-
hold i Indien arbejdede på Jakkels vandring (1974).

I løbet af firserne indgik han i flere kollektive sammenhænge. Han bidrog til en lit-
terær antologi mod atomkraft;4 1983-86 var han huspoet ved Aarhus Teater, og han
indgik i det samarbejde, som resulterede i September-Fortællingerne I-VII (jvf. 5.7). Over
en længere årrække har han deltaget i en studiekredslignende sammenkomst hver 3.
uge med fem deltagere, heraf tre psykiatere (den ene en gammel skolekammerat) og
idéhistorikeren Asger Blond, der som Freud-forsker5 har en lignende baggrund.

Svend Åge Madsen har modtaget en strøm af danske hæderspriser og en enkelt
nordisk.6 I begyndelsen af 1980’erne begyndte oversættelserne til fremmede sprog også
at tage fart (jvf. „Litteraturhenvisninger“).

I det følgende vil jeg løbende inddrage biografiske oplysninger og i visse sammen-
hænge tage forholdet mellem forfatterens liv og værk mere teoretisk op (f.eks. i 4.3).
Spørgsmålet er dog stadig, hvorledes og i hvilket omfang den biografiske synsvinkel
har relevans. Der er i dette tilfælde ikke tale om et livsforløb, som i sig selv tiltrækker
opmærksomhed ved ydre dramatik. Eller om voldsomt traumatiske opvækstvilkår,
hvorfra psykologiske og sociale nøgler kunne fiskes frem. Svend Åge Madsen er heller
ikke en forfattertype, der særlig direkte skriver på erindringen, dertil er hans værker for
middelbare og reflekterede. Selv har han fortalt mig, at private hændelser kan virke
mere blokerende end inspirerende på ham. Den massemyrdende bilisme har et grotesk
omfang i begyndelsen af Tugt og utugt i mellemtiden. Midt under arbejdet på bogen skete
det, at Svend Åge Madsens egen søn blev kørt ned, fik kompliceret benbrud og måtte
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på hospitalet i flere måneder. Så kom det for tæt på, til at der kunne skrives oplagt om
det, og temaet er i hvert fald noget nedtonet i romanens sidste del.

Som filosofisk digter eller digterfilosof kan Svend Åge Madsen sammenlignes med
Villy Sørensen og generationsfællen Hans-Jørgen Nielsen i intellektuel spændvidde,
men er alligevel en helt anden type. Villy Sørensen gør sig eksempelvis gældende i
mange genrer, er en offentlig person, en engageret intellektuel, kritiker, oversætter og
udgiver, filosof i ordets specialiserede betydning og filosofisk digter. Relativt set udtryk-
ker Svend Åge Madsen næsten hele sit engagement og sin filosofi i sin digtning. Som
forfattertype svarer han i så henseende ret godt til Milan Kunderas skarpt optrukne
signalement af ‘romanforfatteren’, der netop kendetegnes ved sin mangel på biografi:
„En romanforfatter er, ifølge Flaubert, en, der ønsker at forsvinde bag sit værk. At for-
svinde bag sit værk vil sige at give afkald på rollen som offentlig person“ (Kundera
1987, s. 161). Sammenhængende hermed formår ‘romanforfatteren’ at fange de filo-
sofiske potentialer, der bæres og stimuleres af romanen som genre: „Alle sande roman-
forfattere lytter efter denne overpersonlige visdom, hvilket forklarer hvorfor store ro-
maner altid er en smule klogere end deres forfattere. Romanforfattere, der er klogere
end deres værker, burde skifte erhverv“ (s. 164).

Der er ganske vist meget i Svend Åge Madsens forfatterskab, der tilsyneladende
netop fremhæver forfatteren som person. I mange af værkerne optræder en ophavs-
mand, som aldeles ikke skjules, men trækkes demonstrativt frem, og ikke sjældent har
han mere eller mindre karikerede træk fælles med Svend Åge Madsen. Endnu hyppi-
gere spiller Svend Åge Madsen anagrammatisk på sit navn. Jeg vil i flere analyser gå
nærmere ind på også principielle sider af sådanne problemer – med udgangspunkt
hovedsageligt i Bachtins synsvinkler på dem. Mine grundantagelser er disse: – Den
fremstillede ophavsmand, med eller uden allusioner til Svend Åge Madsens liv, udse-
ende eller navn, er altid en del af det fiktive værk. – Det givne værks faktiske ophavs-
mand, dets „forfatter-skaber“ med Bachtins betegnelse, står som  skaber uden for det
skabte værk, men er alligevel en litterær instans, der er uløseligt knyttet til det. – Denne
litterære instans må principielt adskilles fra den biografiske Svend Åge Madsen. De
befinder sig i forskellige sfærer, og der kan ikke sluttes uden videre fra den ene til den
anden.

Jeg mener hermed at have givet en første begrundelse for følgende: – Den biogra-
fiske synsvinkel er ikke specielt vigtig i relation til dette forfatterskab. – Når den med ri-
melighed kan anlægges, bør det ske med bevidsthed om dens begrænsninger.

1.22  Forfatterskabet – uafsluttethed og udvalg

Allerede nu er Svend Åge Madsens forfatterskab meget stort, og sandsynligvis vil det
foreløbig blive ved med at vokse med uformindsket styrke. Til den rene kvantitet af
titler og sider kommer en mere kvalitativ differentiering. Svend Åge Madsen har kun
sporadisk forsøgt sig med lyrik. Men inden for prosaen og dramaet omfatter forfatter-
skabet en mangfoldighed af genrer og former. Hvis man forestiller sig en absolut ligelig
behandling af alle værker i hele forfatterskabet i én afhandling, må resultatet enten
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blive et uoverskueligt monstrum eller et overfladisk oversigtsværk. Jeg har ikke givet en
helt ligelig behandling af alle værker. Og jeg har ikke set det som mit mål at tilveje-
bringe et udtømmende bibliografisk overblik over forfatterskabet. Jeg har den største
respekt for bibliografisk arbejde, men betragter bibliografien som en hjælpedisciplin, en
forudsætning for litteraturforskningens centrale felter. Det forekommer mig ikke afgø-
rende for mit syn på forfatterskabet, om jeg kender til Svend Åge Madsens eventuelle
indlæg i et skoleblad, et gymnasieblad eller grundejerforeningens blad. Det har også at
gøre med min holdning til det biografiske i dette tilfælde. For mig er det væsentlige, om
mit overblik er tilstrækkeligt til mine formål, og om mine oplysninger er vederhæftige.

Jeg taler af erfaring, når jeg hævder, at det er dybt problematisk at beskæftige sig
seriøst med en nulevende forfatters uafsluttede forfatterskab. Der er mange gode grunde til
litteraturforskningens forkærlighed for døde forfatteres afsluttede og helst små forfatter-
skaber. For mit vedkommende accentueres nogle almene metodiske problemer af spe-
cifikke forhold: én af de markante forskelle mellem Svend Åge Madsen og mig er, at
han skriver hurtigt, jeg langsomt. Det første kim til denne afhandling var min artikel
„Hovedspring mellem magnetiske spor“ i K&K nr. 54, 1986 (om Af sporet er du kommet,
forlæg til 5.4). Alene fra 1987 til -95 er Svend Åge Madsens i forvejen gigantiske forfat-
terskab blevet forøget med mindst 10 større værker og op imod 2000 sider mere. Jeg er
således løbet ind i to dræbende paradokser.

Det ene minder om det tidsparadoks, som Laurence Sterne stiller på spidsen i The

Life and Opinions of Tristram Shandy, Gent. (1760-67). Heri forsøger titelpersonen at gøre
fyldest som levnedskildrer, at fortælle sin selvbiografi i den kronologiske tids lige linje.
Denne „progressive“ intention afspores dog ustandseligt af hans „digressive“ tilbøjelig-
heder. Hertil kommer, at hans indre, eksistentielle tidsoplevelse slet ikke svarer til kro-
nologien, men er så fyldt med ideer og indfald, at en redegørelse kan udstrækkes næ-
sten i det uendelige. I bog IV, 13. kap., konstaterer fortælleren sin opgaves umulighed:
„I am this month one whole year older than I was this time twelve-month“, fastslår
han og erkender samtidig, at han endnu kun er nået frem til at beskrive den første dag
i sit liv, altså „’tis demonstrative that I have three hundred and sixty-four days more life
to write just now, than when I first set out;“. Derfor: „the more I write, the more I shall
have to write“ (Sterne 1950, s. 207f.). Netop så fortvivlet er min situation i forhold til
Svend Åge Madsens forfatterskab: jo mere jeg skriver, des mere får jeg at skrive!

Det andet paradoks er levende skildret af Svend Åge Madsen i „Om tale“ – et af de
fem hæfter, der i valgfri rækkefølge udgør romanen Tilføjelser (1967, jvf. 2.6 og 2.7).
Jegfortælleren i „Om tale“ er en litteraturkritiker, som forsøger sig med en analyse af
– Tilføjelser. Til at begynde med opfatter han den som de fire andre bøger, idet han ser
bort fra den tilføjelse til værket, hans egen bog udgør. Da den side af sagen går op for
ham, bliver han opmærksom på en lang række vanskeligheder, herunder disse: „Det
gør jo ikke det hele lettere, at jeg først når min undersøgelse er afsluttet, kan få fuld-
stændigt kendskab til det værk jeg undersøger, for det foreligger jo ikke før./ Hvis jeg
for exempel fremsætter en påstand om den femte af bøgerne, risikerer jeg at den bliver
modsagt nogle få sider senere. Det er klart at sådanne forhold i høj grad besværliggør
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mit arbejde“ („Om tale“, s. 28f.). Idet jeg foreløbig ser bort fra spørgsmålet om, hvad
jeg ‘tilføjer’ til forfatterskabet, vil jeg hævde, at paradokset i det anførte citat er skærpet

i mit tilfælde. For så vidt det værk, jeg undersøger, er ‘Svend Åge Madsens forfatter-
skab’, vil jeg ikke engang ved afslutningen på denne undersøgelse kunne opnå et „fuld-
stændigt kendskab“ til det. Og enhver generel påstand, jeg fremsætter om ‘Svend Åge
Madsens forfatterskab’, kan blive modsagt af hans nærmest følgende udgivelse (for nu
at sætte den nulevende forfatters direkte kommentarer i parentes indtil videre)!

Det har været et spørgsmål om overlevelse at blødgøre de to paradokser, så de var
til at leve med. Det er derfor ikke underligt, at mine strategier også er anslået i afhand-
lingens titel. Det første paradoks har jeg taget brodden af ved at slå en streg, afgrænse
undersøgelsen til værker i tiden fra 1962 til 1986. Hermed har jeg også opnået en fak-
tisk, kærkommen (ovenikøbet voksende) distance til de analyserede værker og deres sam-
tid. Alle generaliseringer om ‘Svend Åge Madsens forfatterskab’ har i streng forstand
kun gyldighed for disse første femogtyve år. Da jeg har fulgt godt med siden, kan jeg
dog hævde, at almene aspekter af karakteristikken af forfatterskabet har en – løsere –
gyldighed frem til midten af 1990’erne. Det andet paradoks har jeg – lidt i stil med kri-
tikeren i „Om tale“ – afsvækket ved at foregribe og integrere dementiet; ved at gøre dementiet,
opbruddet, „det tilintetgørende“ med et af Sartres nøglebegreber, forvandlingen – kort
sagt metamorfosen! – til den drivende motor i forfatterskabet. Hermed forsætter jeg
ikke metamorfose-tesen til en mentalhygiejnisk sfære, løsrevet fra krav om tekstana-
lytisk begrundelse. Men for mig er der dog noget tilfredsstillende i, at synspunktet for-
vandler beskæftigelsen med et uafsluttet forfatterskab fra en umulighed til det symbolsk
rigtige. Og at det principielt ophæver min tolknings lukkethed og bekræfter den le-
vende forfatters frihed.

Også inden for perioden 1962-86 har jeg prioriteret og valgt fra. Den følgende be-
grundelse for mine til- og fravalg skulle samtidig føre videre i mit indledende signale-
ment af forfatterskabet. Det største fravalg gælder dramatikken efter 1970. Svend Åge
Madsens omfattende og spændende dramatiske produktion var særligt intens 1978–87.
Inden for denne periode lå også hans tilknytning som „huspoet“ til Aarhus Teater
1983–86 (jvf. 5.7). Analytisk holder jeg mig til prosaen. Dramatikken inddrages kun
sporadisk som kontekst i korte karakteristikker. Forskningsmæssigt har teatret optaget
mig en del, og jeg har 1981-87 været teateranmelder ved Information med Nordjylland,
lejlighedsvis Vestjylland, som område. Skuespil som Svend Åge Madsens aktualiserer
store dele af dramaets historie, hele det dramaturgiske apparat og helst også inddra-
gelse af konkrete opførelser, som jeg kun i begrænset omfang har haft lejlighed til at se.
Alt i alt et stort kontekstuelt rum. Sådan et forsøger jeg at etablere i forhold til prosaen.
Med teatret ville det være for meget. I Svend Åge Madsens dramatik er der rigeligt stof
til en selvstændig fremstilling.

At etablere et ordentligt forhold til Svend Åge Madsens tidlige, kompromisløst mo-
dernistiske tekster (1962-67) har været en besværlig, langstrakt, overraskende og givende
affære. Jeg kom andre steder fra. Fra realismeformer. Fra andre former for moder-
nisme. Et nært forhold til centrale strømninger både i lyrisk og dramatisk modernisme
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etablerede jeg i min gymnasietid. I forhold til prosamodernismen var Villy Sørensen
samtidig, både som forfatter og formidler, en afgørende forudsætning for mit dybere
engagement i litteraturen, der skulle vise sig at være livslangt. Gennem mit studium –
og siden – har jeg været optaget af forfattere som Thomas Mann, Franz Kafka, Her-
mann Broch og James Joyce. Dérfra kom jeg. Mest umiddelbart kom jeg fra Svend
Åge Madsens eget senere forfatterskab. Det hjalp ikke. Den største blokering viste sig
at være mit fravalg af de mest ekstreme former for fransk efterkrigsmodernisme: Alain
Robbe-Grillet forekom(mer) mig kedelig og som teoretiker tynd; Samuel Beckett op-
levede jeg først som frastødende og svær. Det blev nødvendigt at læse mig ind på disse
forudsætninger (som det vil fremgå af 2). Jeg er taknemmelig for min genopdagelse af
Niels Egebaks kvaliteter som formidler. Nu indser også jeg, at Beckett er en stor for-
fatter, selv om meget i hans livs- og litteraturholdning fortsat støder mig.

En anden vanskelighed har været, at kritikken af Svend Åge Madsens første værker
i almindelighed har svinget mellem yderpunkterne den totale afvisning og den indfor-
ståede tilslutning. Thomas Bredsdorffs og Søren Baggesens kompetente indføringer
falder ikke i disse ekstremer, men gør – ud fra mine forståelsesbehov – så lidt som an-
dre mig bekendte behandlinger af de første værker nok ud af de filosofiske forudsæt-
ninger for dette udpræget filosofiske forfatterskab. Og selv har Svend Åge Madsen
(som bemærket i 1.21) kun i ringe grad introduceret sine forudsætninger i artikelform
sådan som Villy Sørensen eller Hans-Jørgen Nielsen. På den baggrund er det blevet
et af mine topprioriterede mål at synliggøre forfatterskabets filosofiske forudsætninger
og implikationer.

Svend Åge Madsens tidlige – asketiske og hermetiske – værker har udfordret og
fascineret mig over forventning. Konfrontationen med de genstridige skrifter affødte
denne overbevisning: i) Jeg kan ikke skrive om et forfatterskab, så længe der er værker
i det, jeg ikke mener at have forstået; hvad jeg mener med „forståelse“, vil blive taget
teoretisk op i det følgende (resten af afhandlingen udgør den praktiske demonstration).
ii) Får man ikke fat i et forfatterskabs begyndelse, forbliver væsentlige dimensioner i alle
efterfølgende værker utilgængelige. – Netop fordi det ikke var modstandsløst og selvføl-
geligt for mig at etablere en forståelse af forfatterskabets mest eksperimentelle, kom-
promisløst modernistiske værker, kan jeg måske gøre det lettere for andre at læse sig
ind på dem, end det har været for mig.

For at få styr på forfatterskabets start har jeg inddraget praktisk talt hele produktio-
nen fra 1962 til 1967, herunder også dramatikken. På samme måde med tiden fra
1968, hvor romanen Liget og Lysten markerer et tydeligt brud, til novellesamlingen
Maskeballet 1970. Det er første halvdel af en farverig overgangsfase i forfatterskabet,
der kulminerer med den store roman Sæt verden er til (1971). Et nyt skred sker efter min
opfattelse – der afviger fra alle gængse – først i det skjulte med krimien Blodet på mine

hænder (1973) af Marianne Kainsdatter, pseudonym for Lise og Svend Åge Madsen,
og i fuld offentlighed med Tugt og utugt i mellemtiden (1976). Fra 1971 til 1986 har jeg
valgt ud, og Sæt verden er til er det mest prominente offer.7 Som nævnt oplevede jeg en
slags egenvilje fra de tidlige værker, der tiltvang sig mere tid og plads, end jeg var
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indstillet på at give. På lignende vis sugede Tugt og utugt i mellemtiden som et sort hul
uimodståeligt alt andet stof mellem 1970 og 1980 til sig. Den må – sammen med
Tilføjelser – stå som repræsentativ for de andre store romaner: Sæt verden er til og (uden
for afhandlingens grænse) At fortælle menneskene (1989) og Syv aldres galskab (1994). Ana-
lysen af Tugt og utugt i mellemtiden må også betragtes som repræsentativ for min metode
– den vigtigste prøvesten for dens relevans og formåen.

Det sidste af forfatterskabet, jeg tager op, er fire værker fra 1980 til 1986. Der er,
som jeg skal give mange eksempler på, en god sammenhæng mellem dem. De hører til
Svend Åge Madsens mest populære, de er ‘udadvendte’, de viser et helt klassisk og dog
unikt møde mellem en samfundsmæsig tærskelsituation, en række brændende spørgs-
mål og en forfatters særlige talenter og forudsætninger. Hermed har jeg gjort rede for
mit udvalg af forfatterskabet, afgrænset mit ‘objekt’.

1.3 Teoretiske udgangspunkter

1.31 Intertekstualitet

I to afsnit, det første under begrebet intertekstualitet, det andet under navnet Bachtin,
vil jeg opridse nogle af min afhandlings væsentlige forudsætninger. Intertekstualitet er
et lige så fundamentalt som problematisk  begreb for mig. Omkring det søger jeg at
etablere en dialog mellem teoretikere og litteraturkritiske strømninger, der ellers ikke
har været på nogen god talefod. De senere har tenderet til enten at ignorere eller mis-
kende de tidligere. De er imidlertid alle vigtige for mig, har pointer som kan forklare
aspekter af min analytiske praksis. De har efter min opfattelse en del mere til fælles, end
de normalt har villet indrømme. Det litteraturteoretiske emne intertekstualitet vil jeg selv
behandle intertekstuelt, dvs. (kritik)historisk og dialogisk, ved at postulere en teoretisk tra-
dition og en række brud og fornyelser inden for denne. Naturligvis yder jeg ikke den
enkelte teoretiker retfærdighed – muligvis med undtagelse af Bachtin. Men har jeg ret
i, at den litteraturteoretiske harmoni er større, end det ofte antages, så anskueliggør det
samtidig en kritisk pointe: den historieløse, paradoksale mangel på bevidsthed om egne

intertekstuelle forudsætninger, der præger adskillige intertekstualitetsforskere!
Begrebet intertekstualitet er indført i den internationale litteraturvidenskabelige

debat af Julia Kristeva. Det optræder første gang i hendes introduktionsartikel om
Michail Bachtin, „Le mot, le dialogue et le roman“ („Ordet, dialogen og roma-
nen“, i Critique nr. 239, 1967, optaget i Kristeva 1969). Kristeva konstaterer, at
Bachtin ikke skelner klart mellem nøglebegreberne dialog og ambivalens, hvortil hun
bemærker: „Mais ce manque de rigeur est plutôt une découverte que Bakhtine est
le premier à introduire dans la théorie littéraire: tout texte se construit comme mo-
saïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. A la
place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poé-
tique se lit, au moins, comme double“(Kristeva 1969, s. 146).8 Begrebet er altså op-
rindelig indført for at karakterisere Bachtins indsats. Samtidig rummer det hos
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Kristeva en række bestemte implikationer, som jeg senere skal komme ind på. Gen-
nem de sidste par årtier er det blevet noget af et modebegreb i international lit-
teraturvidenskab, hvor det har fået en overordentlig bred, næsten udflydende be-
tydning. Alligevel – eller netop derfor – er det utvivlsomt kommet for at blive. Ved
hjælp af det kan mange forskellige relationsformer mellem tekster samles under én
optik. Min egen indstilling er at bibeholde den brede betydning, men profilere bil-
ledet ved interne differentieringer. Jeg skal komme med nogle bud i det følgende og
udbygge dem i analytisk praksis. Endvidere vil jeg gerne bidrage til at rense begre-
bet for dets specielle accentuering hos Kristeva. Faktisk forekommer ordet mig ved
sin bredde og ‘nøgternhed’ i nogle sammenhænge mere dækkende end Bachtins
dialogbegreb. Men det bør samtidig reintegreres i en af Bachtin præget litteratur-
teoretisk sammenhæng, hvor det ikke står i modsætning til intersubjektivitet.

Faktisk rejser begrebet intertekstualitet alle litteraturteoriens, specielt litteraturhi-
storiens ‘sidste, afgørende spørgsmål’: Evolution versus revolution. Kontinuitet vs. dis-
kontinuitet. Påvirkning, indflydelse vs. reaktion, frastødning. Eller klassikeren imitation
vs. originalitet, sat på spidsen i moderne tid, hvor originalitetskravet aldrig har været
mere opskruet – samtidig med at bevidstheden om dets uopfyldelighed, umuligheden
af at slippe uden om det allerede skrevne, aldrig har været mere akut. Hertil kommer
modsætninger som: Hele historien (med Bachtins ord ‘den store tid’) vs. perioden
(‘den lille tid’), verdenslitteratur vs. nationallitteratur, litteraritet vs. generelt tekst-
begreb. Gennem intertekstualitetsbegrebet forbindes grundkonceptioner af litteratur-
historiens dynamik med den tekstanalytiske detalje, som de yderste ender af samme
spørgsmål.

1.311 Indflydelse og påvirkning – komparatisme

Det polemiske billede, som adskillige af dette århundredes litteraturteoretikere har
tegnet af den traditionelle komparatismes litteratursyn, ser omtrent således ud: lit-
teraturhistorien tager form af en evolutionær, ubrudt og enstrenget kæde af påvirk-
ninger fra foregående til efterfølgende forfattere. I analogi med naturvidenskaben
søger den positivistisk efter årsags-virkningssammenhænge i litteraturen, men den er
mere forfatter- end værkorienteret. Hvor rammende er dette billede?

Et af de sidste eksempler på en klassisk komparativ undersøgelse i dansk litteratur-
kritik er Johan Fjord Jensens Turgenjev i dansk åndsliv. Studier i dansk romankunst 1870-

1900, oprindelig skrevet midt i 50’erne, udkommet 1961. Allerede året efter udsendte
samme forfatter Den ny kritik, hans indflydelsesrige introduktion til den engelsk-ame-
rikanske ‘new criticism’, som indledningsvis profileres i forhold til tidligere tiders ‘hi-
storisme’, herunder komparatismen. Jeg skal kort gengive hans karakteristik af kom-
paratismen i Den ny kritik sammenholdt med hans egen praksis i Turgenjev i dansk åndsliv.
Hvorefter jeg ser tilbage på nogle af komparatismens tidlige udformninger hos Georg
Brandes og Ferdinand Brunetière.

Fjords skitsering af „Historismens fødsel“ indebærer også et bud på de intertekstu-
elle relationers historiske forandring. I fortsættelse af gængse fremstillinger som Henrik
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Schück ser han den vesteuropæiske litteraturs udvikling siden renæssancen som en
strømning og en modstrømning, hvori han skematisk udskiller fire hovedfaser: 1. imitation
af klassiske forbilleder på latin; 2. fortsat imitation, men på folkesprogene; 3. ‘imita-
tion af naturen’, hvis kriterium på vellykkethed dog stadig er overensstemmelsen med
de klassiske forbilleder; 4. opgør med imitationsdoktrinen ud fra forestillingen om hi-
storien som en kæde af årsager og virkninger, som udvikling og fremskridt, siden for-
stærket af romantikkens krav om digterisk originalitet. Forresten spiller litteraturen en
væsentlig rolle i udformningen af romantikkens historiebegreb, litteratur og historie er
to sider af samme sag.

I denne sammenhæng placeres komparatismen, hvis metode Fjord skitserer som
følger: Der kan skelnes mellem komparatismens snævreste form som „videnskaben om de

litterære forbindelser mellem to lande“ (Fjord 1962, s. 39) og dens bredeste, der omfatter „en-
hver metode, der udgår fra eller betjener sig af sammenligninger mellem litteraturer og
litterære værker“ (ibid.). I sidstnævnte betydning er al litteraturvidenskab nødvendigvis
komparatistisk, da vi kun kan opfatte differentielt, altså intertekstuelt. I denne videste
betydning skelner Fjord mellem „en ahistorisk komparatisme, der „komparerer“ uden
derved at have taget stilling til, om der mellem de værker, der sammenlignes, består
nogen udviklingsmæssig forbindelse, og den historiske komparatisme, der forudsætter en
sådan forbindelse“ (ibid.). Det er den sidstnævnte betydning, der karakteriserer kompa-
ratismen som retning. Inden for denne kan man igen skelne mellem studiet af det en-
kelte værks forudsætninger og virkninger, „den genetiske komparatisme“ og forskningen i det
samlede forløb, „den komparative litteraturhistorie“.

Den komparative metode fokuserer på litteraturens transformationer, på litterære vær-
kers placering i en udviklingsproces, altså omformninger og nydannelser inden for en tradi-

tion. Nøglebegreber er udvikling, stagnation og fornyelse, forfatterne som epigoner eller fornyere,
litterære strømninger anskuet i faser som før-, høj- og efter-(f.eks. klassicisme, romantik
eller modernisme). I praksis har den meste komparatisme karakter af en parallelitetsme-

tode, hvis grundproblem er, hvorvidt forekommende ligheder eller paralleller mellem
litterære tekster kan tolkes som påvirkninger. De kan skyldes tilfældigheder. De kan være
„arketypiske“, dvs. tilskrives fællesmenneskelige vilkår. De kan skyldes fælles historisk-sam-

fundsmæssige betingelser (f.eks. oplevelsen af Anden Verdenskrig). Eller de kan tilskrives et
generelt fællesskab inden for en tradition og/eller en periode (groft taget svarende til ‘tidsånden’ i
Geistesgeschichte, ideologem-begrebet hos Medvedev eller epistem-begrebet hos Fou-
cault).

Jeg skal ikke komme ind på Fjords historiske redegørelse for metodens udvikling,
men blot hæfte mig ved hans fremstilling af de „Metodiske problemer“, hvori han ud-
bygger sine teser fra Turgenjev i dansk åndsliv. Fjord beklager komparatismens metodiske
uudviklethed, især dens manglende refleksion over „påvirkningsprocessernes natur“ (s. 44).
Ud fra tendensen til at tolke enhver tekstlig parallel som påvirkning er komparatismen
ofte udartet til „perspektivløs parallellitetsjagt“ (ibid.). Heroverfor hævder Fjord: „De
afgørende påvirkninger sker ikke gennem isoleret overførsel, men i helheder, d.v.s. i sam-
let inspiration fra påvirkningskilden“ (ibid.). Påvirkning sker som „en funktionel enhed“ af
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mange elementer og bliver derved en centralpåvirkning, der „forudsætter en bevidst
eller ubevidst accept af en hel livsholdning“ (ibid.). Dette „sker gennem oplevelsen og
erkendelsen af de særtypiske og enhedsskabende træk i det påvirkende forfatterskab.[...] ved at
en dominerende stil- og motivholdning slår an hos påvirkningsmodtageren og sætter
noget i gang hos ham. Er grundholdningen én gang givet, skabes den nye stil og digt-
ning organisk ud herfra uden nogen nødvendig idé om påvirkning“ (s. 45). Hvorved for-
klares, „at digtere på én gang kan være under påvirkning og originalt skabende, hvad
de jo faktisk er“ (ibid.). Påvirkninger vedrører altså helheder, strukturprincipper, der
sammenkæder det stilistiske med eksempelvis det karaktermæssige, det motiviske og det
idémæssige.

Lad mig allerede her notere, at Fjord i sin stillingtagen til komparatismen rejser
nogle af de væsentlige metodiske spørgsmål også for denne afhandling. Begrebsson-
dringerne er brugbare, og kvalificeringen af påvirkningsbegrebet er det i særdeleshed.
Et udpræget eksempel på en centralpåvirkning i Fjords forstand er Samuel Becketts
betydning for den unge Svend Åge Madsen (som tages op første gang i 2.2 og ofte
uddybes i resten af 2). Mellem Beckett og den unge Madsen findes et dybtgående
slægtskab i stil, motiver og livsholdning, der på én gang tillader Svend Åge Madsen at
skrive mere umiskendeligt Beckett’sk end nogen anden dansk forfatter og at være lige
så utvivlsomt original. Der er dog en del mere i det. Det faktum, at begge relationens
forfattere er metalitterært hyperreflekterede avantgardister, er ikke uden betydning for
den måde, hvorpå påvirkningen sætter sig igennem. Tilsvarende mener jeg, at det
undersøgte forfatterskabs modernistiske karakter tilsiger mig at interessere mig for
mange andre former for intertekstualitet end centralpåvirkninger. På den anden side
finder jeg det problematisk – som det har været moderne – at se bort fra den relations-
type, der angives med indflydelses- eller påvirkningsbegrebet. Den vil være der, også
selv om terminologien moderniseres, eller selv om forskningen trækker andre inter-
tekstualitetsformer frem.

Den klassiske komparative teori fokuserer tilsyneladende på påvirkning, altså kon-
tinuitet. Men ser vi på Fjords egen praksis i Turgenjev i dansk åndsliv bliver billedet mere
kompliceret. I kapitlet „Den litterære situation“ karakteriseres den for foråret 1871
således: „Der foreligger på dette tidspunkt intet tegn på oprør mod den herskende
episke norm og intet nyere forsøg på at arbejde sig ud over den“(s. 56). Hele den detal-
jemættede undersøgelse af indflydelsen fra Turgenjev drejer sig om dennes betydning
for et opgør, et brud med de herskende episke normer.

Påvirkningsundersøgelsen profilerer yderligere det brud, hvis betegnelse i Georg
Brandes’ strømningsmetaforik var det moderne gennembrud, altså den moderne friheds-
strøms gennembrydning af reaktionens diger. Brandes’ Hovedstrømninger i det nittende

Aarhundredes Litteratur er et af den internationale komparatismes pionerværker. Jeg vil
ultrakort rekapitulere nogle af markeringerne i den programmatiske „Indledning“.
Hvad Brandes vil skildre er „en historisk Bevægelse, der ganske har et Dramas Cha-
rakter og Form“ (Brandes 1963, s. 90). Nemlig „den Reaction, som det 19de Aarhun-
drede i sine første Aartier førte mod det 18des Litteratur og denne Reactions Overvin-
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delse“ (s. 87). Altså en reaktion på/mod en reaktion! For som han præciserer: „Reac-
tion som saadan er langtfra eet med Tilbageskridt. Langtfra! Tvertimod! en sand,
supplerende, corrigerende Reaction er Fremskridt. Men en saadan Reaction er kraf-
tig, kort og stagnerer ikke“ (s. 89). Brandes udvikler derefter et syntesebillede (en bøjet
stok, der bøjes til den anden side for at blive rettet op) i hegelsk stil. Men den mere
eller mindre latent dominerende konception af litteraturens udvikling på modernitet-
ens præmisser er den synteseløse dynamik af reaktion på reaktion. Hvilket Brandes se-
nere selv illustrerede ved sin næsten chokerende reaktion – i Nietzsche-essayene – på
den reaktion, han selv havde bidraget så stærkt til at igangsætte. Der er adskillige sub-
tiliteter i Brandes litteraturhistoriske billede, der jo på ingen måde er snævert litterært,
jeg må lade ligge, men i hvert fald fokuserer det på brud og diskontinuiteter.

At det ikke er et særkende for Brandes, vil jeg eksemplificere ved Ferdinand
Brunetière (1849-1906). Han er også en af den internationale komparatismes fore-
gangsskikkelser og almindeligt anerkendt som den første, der har formuleret princip-
perne for en litterær, værk- eller tekstorienteret litteraturhistorie. Det har gjort, at han er en af de
få komparatister, der siden er blevet citeret med tilslutning af såvel russiske formalister
som engelske eller amerikanske nykritikere. Radikaliteten i hans antipositivistiske po-
sition synes dog ikke at være blevet forstået af de repræsentanter for eftertiden, jeg i
det følgende tager op.9

Ifølge Brunetière er det litteraturhistorikerens centrale opgave at redegøre for vær-
kernes indre forbindelse, slægtskabs- eller afstamningsforholdet mellem værkerne, men
det, han i den forbindelse betoner, er på ingen måde den brudløse kontinuitet. I foror-
det til Manuel de l’Histoire de la Littérature française („Håndbog i den franske litteraturs hi-
storie“) anfører han således, at

„considérant que de toutes  les influences qui s’exercent dans l’histoire d’une
littérature, la principale est celle des œuvres sur les œuvres, c’est elle que je me suis
surtout attaché à suivre, et à resaisir dans le temps. Nous voulons faire au-
trement que ce qui nous ont précédés dans l’histoire: voilà l’origine et le prin-
cipe agissant des changements du goût comme des révolutions littéraires; il
n’a rien de métaphysique“ (Brunetière 1898, s. III).10

Af tilbøjeligheden til at gøre det anderledes end forgængerene udspringer de litterære

omvæltninger.

Essayet om Hippolyte Taine, det nittende århundredes mest indflydelsesrige fran-
ske kritiker, er et af de steder, hvor Brunetières egen anderledeshed i forhold til sin oplagt
vigtigste forgænger kommer frem. Taine sidestillede „race“, „millieu“ og „moment“
som de tre centrale faktorer, der influerede den litterære udvikling. Brunetière udtryk-
ker dyb skepsis over for begrebet „race“ (hos Taine et yderst bredt begreb, ofte sva-
rende til ‘nationalkarakter’). Langt større betydning tillægger han det sociale og histo-
riske, altså miljøet. Og størst „momentet“, som han ret frit fortolker som de dynamiske
relationer mellem værker. Det er vel at mærke det litterære værk selv, der ifølge
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Brunetière bør stå i litteraturforskningens fokus, ikke som hos Taine værket som kilde
til forfatterens personlighed.

Taine søgte at legitimere litteraturforskningen som videnskab ved at analogisere
dens mål og midler med den succesrige naturvidenskab, herunder leve op til dens krav
om årsagsforklaringer: det gjaldt om at „søge grundene“ bag menneskenes værker.
For Brunetière er der i menneskets værk (forstået humanistisk) noget, som denne sam-
menligning ser bort fra (jvf. Brunetière 1906, s. 250f.). Vanskeligheden er, fortsætter
han, at bevise den af Taine hævdede nødvendighed i de litterære relationer. Vi må nøjes
med at fremdrage de dominerende træk i litteraturhistorien.

Brunetières mest markante teoretiske udsagn er essayet „La doctrine évolutive et
l’histoire de la littérature“ („Udviklingsdoktrinen og litteraturhistorien“). Her tager han
i forlængelse af Taine, der kan tages som repræsentant for de stærke positivistiske ten-
denser i komparatismen, netop analogien mellem Darwins udviklingslære og littera-
turhistorien op. Brunetières tolkning og brug af denne analogi er imidlertid forbløf-
fende. Overført på litteraturen betoner udviklingstanken det relationelle (eller struk-
turelle, som man senere kunne have kaldt det): et forfatterskab kan kun forstås og vur-
deres i relation til forgængere, samtidige og efterfølgere. Men udviklingsdoktrinen
truer på ingen måde den betydning, originaliteten og friheden har, tværtimod, den under-
bygges af Darwins idé om „den naturlige udvælgelse“: „„L’homme ne peut ni pro-
duire ni empêcher les variations“, voilà le fondement de la doctrine. L’apparition de
ces variations est l’œuvre d’une „tendance dont nous ignorons absolument les causes““
(Brunetière 1899, s. 21).11 Hvem vil ikke indrømme, spørger Brunetière retorisk, at
„pour l’historien de la littérature et de l’art, c’est ici non seulement le talent ou le génie
rétablis dans leurs droits, mais encore, et avec eux, l’individualité, l’originalité, l’ex-
centricité mêmes?“ (ibid.).12 Ikke bare plads til friheden, men til det uforudsete, det
kapriciøse, tilfældet; hvis „mysteriet“ eller „det irrationelle“ er for meget for vore sarte
ører, så må vi i det mindste tale om det kontingente („la „contingence““) (s. 22).

Yderligere betegner idéen om den naturlige udvælgelse, for hvilken tab og fejlslag er
særdeles hyppige, et opgør med én af de ifølge Brunetière falskeste idéer, der endnu
hersker blandt os: „c’est la théorie du progrès continu“ (s. 23). Fremskridtet er totalt,
udviklingen altid partiel, hævder Brunetière, der sammen med fremskridts- gør op
med kontinuitetstanken: „Qui dit progrès dit continuité, et on vient de le voir, qui dit
évolution dit précisement le contraire“ (s. 25f.).13

Brunetières kritik- og idéhistoriske position er således bemærkelsesværdig. Ved
hjælp af positivismens eget paradigme – analogien mellem Darwins naturvidenskabe-
lige udviklingslære og litteraturhistorien – gennemfører han, oven i købet med ganske
overbevisende belæg i centrale citater fra Darwin selv, et opgør med de fleste af po-
sitismens nøglebegreber: kausalitet, kontinuitet, fremskridt m.v.

Så meget om de klassiske positioner, der siden så ofte er blevet identificeret med
påvirkning, indflydelse, kontinuitet. Men hos nogle centrale repræsentanter for kom-
paratismen ligger vægten, som påvist, snarere på brudformer i en intertekstuel dyna-
mik, der dog ikke ser bort fra intersubjektive faktorer – individ, samfund og historie.
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1.312 Den russiske formalisme

I denne sammenhæng fokuserer jeg udelukkende på litteraturhistorieopfattelsen i den
russiske formalisme. I sin helhed anser jeg den for en af dette århundredes mest spæn-
dende og indflydelsesrige litteraturteoretiske retninger. Vladimir Propp, Roman
Jakobson, René Wellek og Michail Bachtin er enten udgået fra den eller i hvert
fald utænkelige uden den som forudsætning.

Karakteristisk for formalismen – som for den engelsk-amerikanske nykritik – var
dens nære tilknytning til samtidig modernistisk digtning. Den intime forbindelse mel-
lem litteraturteori og lingvistik, der endvidere kendetegner formalismen, er imidlertid
ikke noget, der genfindes i nykritikken. Ligeledes i modsætning til denne var formalis-
men politisk progressiv, lånte patos fra sin tids revolutionære atmosfære, omend den
afveg stærkt fra de da kendte udgaver af marxistisk litteraturkritik. Igen i kontrast til
nykritikken var formalismen ikke koncentreret om det enkelte værk, men om den dyna-

miske vekselvirkning mellem værker. Det viste sig ikke mindst i en række væsentlige studier i
stilisering (bl.a. Tynjanov), parodi (bl.a. Šklovskij og Tynjanov), ‘skaz’ – fortæller-beret-
ning (bl.a. Ejchenbaum), dialog (bl.a. Jakubinskij og Vinogradov). Herudfra – farvet
af blandingen af avantgarde- og revolutionspatos – må formalisternes syn på littera-
turhistorie forstås.

Viktor Šklovskij er den, der (i essayene samlet i Prosaens teori, 1925, ty. overs. 1966,
eng. 1990) først og mest prægnant har udformet formalismens teser om litteraturhisto-
rien. Klarest kommer det afgørende udgangspunkt for synet på litteraturhistorien (så-
vel som for praktisk talt alle Šklovskijs øvrige litteraturteoretiske antagelser) frem i es-
sayet „Die Beziehungen zwischen den Kunstgriffen des Handlungsafbaus und den
allgemeinen stilistischen Kunstgriffen“ („Relationerne mellem handlingsopbygningens
kunstgreb og de almindelige stilistiske kunstgreb“). I Šklovskijs typisk essayistiske, be-
vidst springende og indfaldsrige stil hedder det: „Som almindelig regel tilføjer jeg: et
kunstværk bliver opfattet på baggrund af andre kunstværker og i sammenhæng med
dem. Et kunstværks form bliver bestemt af dets forhold til andre tidligere eksisterende
former. [...] Ikke kun parodien, men ethvert kunstværk i det hele taget bliver skabt som
parallel og antitese til et eller andet mønster“ (Šklovskij 1966, s. 35). En foregribelse af
alle senere teorier om intertekstualitet. Men Šklovskij henviser dog til forgængere, ikke
mindst B. Christiansens Philosophie der Kunst (Freiburg 1909), hvori et nøglebegreb er
Differenzempfindungen („Differensoplevelser“): oplevelsen af afvigelse fra det sædvanlige,
normen, den gældende kanon. Som eksempel henviser Christiansen bl.a. til Nietz-
sches betragtning, at god prosa kun kan skrives i relation til poesi, at de to former kun
eksisterer i et antitetisk, dialektisk forhold.

Šklovskijs egentlige litteraturhistoriske teori udfolder han i „Literatur ohne ‘Sujet’“
(„Litteratur uden plot“). Nogle af de centrale passager lyder:

„Litteraturens historie bevæger sig fremad i en på mange måder brudt linje.
Hvis vi stiller alle de litterære helgener, der fra det syttende til det tyvende
århundrede er blevet kanoniseret i Rusland, op på en række, får vi ikke nogen
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linje, hvoraf vi kan aflæse de litterære formers udviklingshistorie.[...] Dette
brud med traditionen kan ikke forklares med, at der mellem de nævnte navne
ligger en tidslig afstand, det har snarere en anden grund: Når en litterær skole
afløses af en anden bliver arven ikke overført fra faderen til sønnen, men fra
onkelen til nevøen./ I enhver litterær epoke findes der ikke kun en, men flere
litterære skoler. De findes samtidig ved siden af hinanden; én af dem overta-
ger den førende stilling og bliver kanoniseret. De andre ikke-kanoniserede
retninger eksisterer skjult videre; [...] Dog næppe bliver en kunstform ophøjet
til kanon, før der i det ‘lavere lag’ opstår nye former. De fortrænger de gamle,
stivnede kunstformer, fordi disse nu ikke mere er percipérbare [...]“ (Šklovskij
1966, s. 163f.).

Videre understreger han bl.a., at den besejrede ‘linje’ ikke tilintetgøres, men blot
rangeres ud på et sidespor; og at enhver litterær periode har sit eget indeks af ‘for-
ældede’ og derfor forbudte temaer.

Šklovskijs essay er hurtigt, tilsyneladende henkastet, men utrolig indfaldsrigt. Det
foregriber synspunkter i mange senere litteraturteorier, lige til metaforikken (jvf.
Bloom). Vægtningen af bruddet. Opgøret med et syn på litteraturhistorien som en
ubrudt linje til fordel for det brudte og mangesporede. Ind- og overlejring af strømnin-
ger. Modernismen som en kanon af forbud. Hvad han polemiserer imod er ikke helt
klart (jvf. 1.311!). Så forskellig fra mange forgængere (undtagen stilistisk), som han
fremtræder, er han ikke, men helt forbigår han heller ikke, at han har forudsætninger.

Den klareste og modneste formulering af den russiske formalismes syn på litteratur-
historien er givet af Jurij Tynjanov i essays som „Das literarische Faktum“ („Det litte-
rære faktum“, 1924, tilegnet Šklovskij), „Über literarische Evolution“ („Om litterær
evolution“,1927, begge i Tynjanov 1967) samt 8-punkts manifestet i samarbejde med
Roman Jakobson „Problems in the Study of Language and Literature“ (1928, i Ja-
kobson 1981, bd. 3). Her strejfer jeg kun Tynjanovs indsats ved kontrastering til
Šklovskij. Den stilistiske forskel mellem de to er forbløffende, Tynjanov holder sig
konsekvent til den kuldslåede, scientistiske stil fra Saussures strukturelle lingvistik. Ind-
holdsmæssigt vægter han dog dynamik og historie langt stærkere end denne struktu-
ralisme. Tynjanov er mindre skråsikker i sin formulering af successionslove end
Šklovskij – og mindre fikseret på litteraturens selvgyldighed. Videnskaben kan ud fra
rent litterære forudsætninger kun opstille en ‘ubestemt ligning’ – hvad der faktisk sker
afhænger af udviklingen i ‘naborækkerne’ (f.eks. kultur, politik og økonomi). Karak-
teristisk også for Tynjanovs position er dog en indskrænkning af indflydelsesbegrebets
rækkevidde. Indflydelse kan ske, når der er et forudgivet behov, et hul, som den givne
indflydelse så udfylder. Parodien og andre udtryk for brud prioriteres.

Sluttelig vil jeg komme ind på Boris Ejchenbaums kommentarer til litteraturhisto-
rieproblemet i det store opsummerende essay „Die Theorie der formalen Methode“
(„Den formale metodes teori“, 1925). Ejchenbaum gør opmærksom på, at Šklovskij
har påberåbt sig netop Ferdinand Brunetières diktum om værkers påvirkning af vær-
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ker. For at forklare, hvad det dog er, formalisterne har reageret imod, tegner
Ejchenbaum et noget mytisk billede af forgængerne i russisk litteraturkritik: „evolutio-
nen blev forstået som gradvis fuldkommengørelse, som fremskridt (fra romantik til
realisme), overleveringen fortolket som fredelig overgang fra fader til søn; litteraturen
selv kom slet ikke til orde, dens sted indtog stof hentet fra socialhistorien eller biogra-
fien“ (Ejchenbaum 1965, s. 44). Som reaktion, fortsætter Ejchenbaum, udløste denne
primitive historisme en udbredt ahistorisk impressionisme. Formalismen reagerede
mod dem begge – en reaktion, der i starten var præget af dristige formuleringer, som
oven i købet kom i omløb i forgrovet form. Ejchenbaum tilføjer skarpsindigt: „Vort
litteraturhistoriske arbejdes patos var altså ødelæggelsens og fornægtelsens, ligesom det
engang havde været vore teoriers oprindelige patos“ (s. 45). Det er et sjældent eksempel
på metabevidsthed, på en refleksion over den mulighed, at formalisternes billede af
(litteratur)historien kunne være influeret af deres egen placering i (kritik)historien. At
ødelæggelsens og nægtelsens patos har raget op i de fleste afarter af dette århundredes historie
vil jeg ikke nægte.

Ejchenbaum fremhæver – lige som Brunetière – vigtigheden af en dynamisk genre-

historie, når det gælder om at indkredse litteraturen som et specifikt samfundsfænomen:
„Derfor får analysen af genrernes opståen og forvandling en så enorm betydning for os
– og dermed den sædvanligvis som andenrangs udskregne „masselitteratur“, for så vidt
den har del i denne proces“ (s. 48f.). Både interessen for genrernes forvandling og det
åbne blik for „masselitteraturen“s betydning i den forbindelse er træk, der genfindes
hos Bachtin. Det er også noget, jeg vil gå efter analytisk i det følgende. I det hele taget
forekommer det mig, at det dynamiske, herunder de litteraturhistoriske ansatser, er det
mest perspektivrige i den russiske formalisme. Ved dette skiller den sig også fordelagtigt
ud fra gængse udgaver af engelsk-amerikansk nykritik og fransk strukturalisme.

1.313 T.S. Eliot. Harold Bloom

Nykritikken, den russiske formalismes respektable modstykke, ser jeg bort fra her på
grund af dens principielle nedvurdering af det mellem-tekstlige. Det kan jeg kun hævde
ved at se bort fra to teoretikere, der begge har præsteret det kunststykke på én gang at
placere sig centralt og perifert i forhold til nykritikken: T.S. Eliot og René Wellek.
Sidstnævnte kan på ingen måde kan beskyldes for manglende historisk sans. Eliot op-
fattes i reglen som en af nykritikkens pionerer, men er speciel på mange punkter, her-
under i sit syn på litteraturhistorien. Den kendteste og mest koncentrerede formulering
af det rummes i essayet „Tradition and the Individual Talent“ (1919, optaget i The

Sacred Wood, 1920). Heri søger han først at definere den historiske sans ud fra digterens
synsvinkel: historisk sans er uundværlig for enhver digter, der vil være det ud over sit
femogtyvende år. Denne historiske sans omfatter det tidløse og det tidslige, traditions-
bevidsthed og akut fornemmelse for placeringen i sin egen tid. Idet problemstillingen
i højere grad anskues med kritikerens øjne, udvikler Eliot sin særegne opfattelse af lit-
teraturhistorien:
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„No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His signifi-
cance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets
and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and
comparison, among the dead. I mean this as a principle of æsthetic, not me-
rely historical, criticism. The necessity that he shall conform, that he shall
cohere, is not one-sided; what happens when a new work of art is created is
something that happens simultaneously to all the works of art which prece-
ded it. The existing monuments form an ideal order among themselves,
which is modified by the introduction of the new (the really new) work of art
among them“ (Eliot 1967, s. 50).

Relationer, proportioner og vurderinger i hele den eksisterende orden forskydes ved
tilkomsten af hvert nyt værk. Eliot tilføjer, at den, der har forstået denne idé, „will
not find it preposterous that the past should be altered by the present as much as
the present is directed by the past. And the poet who is aware of this will be aware
of great difficulties and responsibilities“ (ibid.). Af Eliots videre dialektik mellem
fortid og nutid (fremtiden tages ikke ind) vil jeg trække dette frem: „Some one said:
„The dead writers are remote from us because we know so much more than they
did.“ Precisely, and they are that which we know“ (s. 52).

Idéen om litteraturen som én sammenhængende helhed har meget rigtigt i sig. Og
den gør sig gældende flere steder i Svend Åge Madsens forfatterskab (især jvf. 5.4). I
forskellige udgaver er det samme tilfældet med tanken, at nutiden kontinuerligt ændrer
fortiden, lige så vel som at fortiden bestemmer nutiden. Jeg skal komme ind på en sær-
lig vanskelighed ved denne tankes anvendelse på Svend Åge Madsens forfatterskab
anskuet som sammenhængende fiktivt univers. Eliot kan siges at placere sig midt imel-
lem indflydelse og forkastelse: han forudsætter en omfattende traditionsbevidsthed hos
digteren, men det betydelige værk hverken viderefører eller forkaster traditionen – det
modificerer den, hvad der også kunne formuleres som et både-og. Derfor betegnede
Eliot også sig selv – der af andre blev opfattet som rabiat modernist – som „traditiona-
list“.

Herfra springer jeg til amerikaneren Harold Blooms tidlige position i The Anxiety of

Influence. A Theory of Poetry (1973/75). Titlen er i sig selv polemisk: ikke indflydelse, men
angst for den. Dermed demonstrerer bogen samme grundmekanisme, som den om-
handler – med så meget større begrundelse som Bloom ikke mener, at der er nogen
større forskel mellem digtning og kritik. Og dermed anbringer Bloom sig mellem
dette århundredes typiske intertekstualitets-teoretikere i den gentagne kritik (eller om-
tolkning) af indflydelsesbegrebet.14 Titlen holder en ligevægt mellem en subjektiv syns-
vinkel – angst – og en tekstlig – poesi. I det følgende vil jeg, idet jeg abstraherer fra
Blooms specielle fiksering på lyrik, opridse nogle hovedlinjer og fremhæve enkelte
detaljer.
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„This short book offers a theory of poetry by way of a description of poetic
influence, or the story of intra-poetic relationships. One aim of this theory is
corrective: to de-idealize our accepted accounts of how one poet helps to
form another. [...] Poetic history, in this book’s argument, is held to be indis-
tiguishable from poetic influence, since strong poets make that history by mis-
reading one another, so as to clear imaginative space for themselves“ (Bloom
1975, s. 5).

Bloom anvender altså alligevel indflydelsesbegrebet. Som Fjord (og andre) regner
han imidlertid med afgørende historiske ændringer i forfatternes forhold til forgæn-
gerne, og han sætter romantikken i centrum som vendepunkt. Fra og med denne
sætter indflydelsen sig igennem hos „stærke“ – nybrydende – digtere som en angst
for indflydelse, der ytrer sig som en mislæsning af forgængerne. „Interchapter. A
Manifesto for Antithetical Criticism“ er Blooms mest koncentrerede markering af
sin position. Fantasi sætter han lig mistolkning, hvorfor alle (stærke) digte er antite-
tiske over for deres forgængere. Kritikkens opgave er at bestemme afvigelsens sær-
lige accent i den skabende misforståelse, som digtet udgør. Som argument for, at vi
lige så lidt kan forholde os til digtere isoleret som til andre mennesker, henviser
Bloom til Freuds „family romance“: at forholde sig til én er at forholde sig til hele
vedkommendes familieroman. Al kritik reducerer ganske vist, men – „We reduce –
if at all – to another poem. The meaning of a poem can only be another poem“ (s.
94).

Hovedparten af bogen indkredser i seks kapitler seks typiske momenter i den stærke
digters mislæsning – „Six Revisionary Ratios“. De seks, forsynet med søgte græske
betegnelser fra antikke eller tidligt-kristne mysterier, er disse: 1) Clinamen – drejning,
udsving, afvigelse; 2) Tessera – fuldendelse eller antitese (det er to sider af samme sag);
3) Kenosis – selv-ydmygelse, selv-tømning, hvorved forgængeren også tømmes; 4)
Daemonization – det kontra-sublime; 5) Askesis – renselse og solipsisme; 6) Apophra-
des – den dødes tilbagevenden (digtet holdes åbent for forgængeren, men med den
uhyggelige effekt, at forgængerens typiske værk forekommer at være skrevet af den
yngste digter). Systematikken – som i Blooms senere værker danner grundlag for helt
uoverskuelige skemaer – forekommer mig tvivlsom. Men alle kapitlerne rummer skar-
pe, tankevækende iagttagelser. Lad mig trække en enkelt betragtning frem fra kapitlet
„Tessera or Completion and Antithesis“. Bloom hævder (udgangspunktet gentages
ofte), „that the meaning of a poem can only be a poem, but another poem – a poem not

itself. And not a poem chosen with total arbitrariness, but any central poem by an indu-
bitable precursor, even if the ephebe never read that poem. Source study is wholly ir-
relevant here; we are dealing with primal words, but antithetical meanings, and an
ephebe’s best misinterpretations may well be of poems he has never read“ (s. 70). En
provokerende formulering, hvori Bloom som så ofte lægger luft mellem sig og kom-
paratismens klassiske kildestudier. Det er også et udsagn, der på sin ekstreme manér
siger næsten det samme, som Fjord sagde på sin: påvirkning sker som en funktionel hel-
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hed, gennem de særtypiske og enhedsskabende træk, de dominerende elementer. Her-
ved tilegnes en grundholdning, og herved kan den givne forfatter på én gang være ‘un-
der påvirkning’ og originalt skabende – altså mere eller mindre bevidst afvigende.
Blooms betragtning hjælper mig til at forstå en ejendommelig oplevelse, jeg selv har
haft af den førnævnte relation mellem Samuel Beckett og Svend Åge Madsen (jeg hen-
viser igen foregribende til 2.2). I romanen Besøget er anden del tydeligt skrevet ‘som’
Beckett – og især rummer den mange paralleller med romanen Malone dør. Flere for-
hold, alene udgivelsesåret for den danske oversættelse, gør imidlertid, at det må udeluk-
kes, at Svend Åge Madsen havde læst denne roman, før han skrev Besøget. En af hans
bedste mislæsninger af Beckett var således af en roman, han ikke havde læst!

I en anden relevant betragtning henviser Bloom til det før citerede essay af Eliot (og
én af de citerede passager): „Shelley speculated that poets of all ages contributed to one
Great Poem perpetually in progress. Borges remarks that poets create their precursors.
If the dead poets, as Eliot insisted, constituted their successors’ particular advance in
knowledge, that knowledge is still their succesors’ creation, made by the living for the
needs of the living“ (s. 19). Hele litteraturen som ét stort værk, skabertropen, fortiden
skabt af nutiden. Bloom fortsætter passagen med at karakterisere digtere som læsere:
„Poets are neither ideal nor common readers“ (ibid.).

5.12.1986 blev Svend Åge Madsen interviewet i Information af Karen Syberg og
Peter Wivel i anledning af Lad tiden gå. Bl.a. spurgte interviewerne, om romanen ikke
var påvirket af Borges, især hans novellesamling Fiktioner. At det (bevidst) skulle være
tilfældet, blev benægtet af Madsen, som også med rette pegede på forskelle mellem den
fremherskende tidslighed hos Borges og i Lad tiden gå. Sit forhold til Borges skildrede
han derefter som følger: „“da jeg læste Fiktioner, var det en underlig oplevelse for mig.
Næsten på hver side kom der temaer, som fik mig til at sige til mig selv: Nu kan du
godt rive den idé i stykker. Den ene efter den anden af de ting, jeg havde tænkt, der var
en idé eller en historie i, som jeg kunne lave eller bruge, den havde han fyret af.““
Angst for indflydelse. Men det går videre:

„„Engang skrev jeg en roman, der hedder Dage med Diam (1972, red.), hvor
jeg sætter en forfatter i en valgsituation. Han skal vælge mellem to mulighe-
der, og jeg gør så det, at jeg lader ham vælge begge mulighederne, så roma-
nen spalter sig ud.“/ „Romanen ligner et bestemt tema hos Borges, men jeg
skrev den, før jeg begyndte at læse Borges, ellers havde jeg måske haft svært
ved det, for Borges blokerede og havde stjålet den idé på forhånd! Med Bor-
ges’ samtidighedsbegreb kan jeg nemt komme og sige, at jeg fik den først, og
han fik den bare før mig, eller hvordan jeg nu skal formulere det: Men altså,
han stjal den fra mig!““

En smuk og principelt overbevisende illustration af, at forfattere skaber deres egne
forgængere – og må gøre det for ikke at blive overvældet af dem. Borges var præcis
så tæt på (specielt i forfatterskabets anden fase), at han også var blokerende. Borges
har skrevet Madsen af – på forhånd.
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Samtidig er der i udtalelsen et moment af fiktion, af ‘god historie’, der illustrerer en
anden af Blooms pointer: at forfattere ikke altid i banal forstand er pålidelige læsere –
og heller ikke af sig selv, tilføjer jeg. At Dage med Diam som helhed er skrevet „„før jeg
begyndte at læse Borges““ modbevises af dette citat fra – Dage med Diam: „Jorge Luis
Borges omtaler flere steder ideen om at skrive en bog som forgrener sig, uden selv at
have gjort det. I Haven med stier der deler sig, taler han om en bog der for-grener sig
uendeligt, hvori enhver mulighed præsenteres“ (Madsen 1972, s. 90). Passagen fortsæt-
ter med endnu to eksempler fra Borges. Dertil kommer, at jeg godt vil sætte noget af
min ære som læser ind på den påstand, at allerede novellesamlingen Maskeballet fra
1970, bl.a. med novellen „Den slette fortæller“, der er det strukturelle forlæg for Dage

med Diam, rummer indtil flere slet skjulte allusioner til Borges (se videre 3.5). Således
netop til „Haven med stier, der deler sig“ i novellen „Noget går gennem byen“.

Jeg vender tilbage til Harold Bloom for en afsluttende karakteristik. Bloom strør om
sig med henvisninger, men de hyppigst genkommende er til Nietzsche og Freud, som
han også erklærer for sine vigtigste forudsætninger, samt til Kierkegaard (især Frygt og

Bæven og Gjentagelsen). I sidste instans er Bloom mere personificerende og psykologise-
rende (uden at være ‘egentlig’ psykoanalytisk) i sin tilgang end tekstlig. Bloom karakte-
riserer selv sin bog som „a severe poem“. Hans stil er prægnant, sentensagtig, digterisk-
essayistisk – i stil med modernistiske digtskolers manifester, hvad han jo også spiller på.
Som hos Šklovskij er der tale om en manieret litterat- og connaisseur-stil, overlæsset
med lærde allusioner, ondskabsfuld polemik o.l. Bogen er gennemsyret af den selv-
samme patos, som kan genfindes i den russiske formalisme, nykritikken og senere Tel

Quel, og som dér hænger sammen med den nære tilknytning til avantgardistisk digt-
ning. Hos Bloom mangler en sådan tilknytning. Han ligner sine dekonstruktive kolle-
ger (Geoffrey Hartman og Paul de Man, som han – endnu i denne bog – omtaler re-
spektfuldt, men efter min bedste overbevisning er vidt forskellig fra) på ét centralt
punkt, nemlig at yndlingsemnet er romantikken og enkelte allerede kanoniserede grene
af modernismen. Bloom skriver selv på en form for romantisk-modernistisk ideologi.
Avantgarderollen er overtaget af kritikken selv. Den anskues jo også blot som en særlig –
„severe“ – digtform. Og den ligner den digtning, den er teori om, ved sit ‘skabende’ og
selektive forhold til forgængerne – og den tendentielle fortrængning af nogle temmeligt
nærliggende: hverken den russiske formalisme, Bachtin, Kristeva eller for den sags
skyld Derrida (jeg tænker her på berøringsfladerne mellem den tidlige Derrida og Kri-
steva)  figurerer. Angst for indflydelse!

1.314 Julia Kristeva

Jeg vender nu tilbage til Julia Kristeva for nærmere at indkredse hendes begreb
intertekstualitet – ved på intertekstuel vis at skitsere dets kontekst. I Leon Roudiez’ en-
gelske udvalg af Kristevas essays Desire in Language. A Semiotic Approach to Literature and

Art (1980) hedder det i indledningens ordforklaring:



35

„INTERTEXTUALITY (intertextualité). This French word was originally in-
troduced by Kristeva and met with immediate success; it has since been much
used and abused on both sides of the Atlantic. The concept, however, has
been generally misunderstood. It has nothing to do with matters of influence
of one writer upon another, or with the sources of a literary work; it does, on
the other hand, involve the components of a textual system such as the novel,
for instance. It is defined in La Révolution du langage poétique as the transposition
of one or more systems of signs into another, accompanied by a new
articulation of the enunciative and denotative position. Any SIGNIFYING
PRACTICE (q.v.) is a field (in the sense of space traversed by lines of force) in
which various signifying systems undergo such a transposition“ (Kristeva/
Roudiez (red.) 1980, s. 15).

Lad os se på begrebet i den første artikel, hvori det optræder, og de nærmeststå-
ende. Det er så meget mere begrundet, som begrebet ikke synes at spille nogen væ-
sentlig rolle i Kristevas senere arbejder (ca. efter midten af 1970’erne), der fore-
kommer helt at have skiftet terræn til lacaniansk psykoanalyse. Den anden passage
i „Le mot, le dialogue et le roman“, hvori begrebet optræder, lyder således: „Ainsi
le dialogisme bakhtinien désigne l’écriture à la fois comme subjectivité et comme
communicativité ou, pour mieux dire, comme intertextualité; face à ce dialogisme, la
notion de „personne-sujet de l’écriture“ commence à s’estomper pour céder la pla-
ce à une autre, celle de „l’ambivalence de l’écriture“ (Kristeva 1969, s. 149).15Altså
ud med alt det personlige, subjektive, dialogbegrebet slæber med sig; det, der sker,
sker mellem tekster og i skriften – i „teksternes rum“, „dans lequel le langage échappe
à la linéarité (à la loi) pour se vivre en trois dimensions comme drame“ (s. 161).16

Her udfolder „det poetiske sprog“ sig – åbenbart af sig selv – som en uendelighed
af koblinger og kombinationer. Det tager typisk form af et paragram, en deforme-
rende omskrivning, der har skriften selv som subjekt, materiale og resultat:
„l’écriture lit une autre écriture, se lit elle-même et se construit dans une genèse de-
structrice“ (s. 159).17 Intertekstualiteten er således præget af destruktion, forkastelse,
brud, negation, negativitet. I artiklen „Poésie et négativité“ er et afsnit om inter-
tekstualitet og paragrammatisme underinddelt i „a. Négation totale.“, „b. Négation
symétrique.“ og „c. Négation partielle.“ Det er også sådanne negativitetsformer,
der optager Kristeva i den store afhandling La Révolution du langage poétique („Det
poetiske sprogs revolution“, 1974). Man ser forbindelsen til modernismens og de
førnævnte kritiske retningers prioritering af forkastelsen.18 Og det er en forbindelse,
Kristeva også gør opmærksom på i „Le mot, le dialogue et le roman“:

„Une coupure s’est opérée à la fin du XIXe siècle, de sorte que le dialogue
chez Rabelais, Swift ou Dostoïevski reste au niveau représentatif, fictif, tandis
que le roman polyphonique de notre siècle se fait „illisible“ (Joyce) et intérieur
au langage (Proust, Kafka). C’est à partir de ce moment-là (de ce rupture qui
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n’est pas uniquement littéraire, mais aussi sociale, politique et philosophique)
que le problème de l’intertextualité (du dialogue intertextuel) est posé comme
tel“ (s. 152).19

Jeg vil nu mene at have belæg for, at intertekstualitet er et nøglebegreb i et avantgar-
distisk simultanopgør med intet mindre end subjektet, repræsentationen, fortællingen og vær-

ket. Forholdet til subjektet skulle være belyst. Jeg vil dog tilføje en bemærkning om
Roudiez’ temmelig hovent formulerede definition ovenfor – der svarer meget godt
til Kristevas opfattelse: den hviler på et billigt argumentatorisk trick. Inter-
tekstualitet har intet at gøre med indflydelse, men drejer sig derimod om transponerin-
ger af betydningssystemer inden for „a textual system such as the novel“, skriver
Roudiez. Jeg mener også, at ‘romanen’ som ‘system’ (jeg foretrækker ordet genre)
er noget overpersonligt, men ingen forfatter eller anden læser får kendskab til ‘ro-
manen’ på anden måde end ved at læse og forholde sig til bestemte romaner skre-
vet af bestemte forfattere. I opbygningen af det nye romanunivers må indgå ele-
menter af videreførelse eller brud med disse andre forfattere(s subjektive synsvinkler,
stil etc). I begge tilfælde er forfatteren ‘under indflydelse’. Og det må jeg hævde
uanset min generelle skepsis over for biografismen (jvf. 1.21).

Intertekstualitetsbegrebets rolle i opgøret med repræsentationen kan udtrykkes som
følger: Hvis tekster udelukkende refererer til andre tekster, slipper man af med den
konventionelle forestilling om, at tekster kan henvise til ekstra-tekstuelle virkeligheder.
En radikal udformning af det synspunkt, at tekster ikke kan henvise til andet end andre
tekster var/er en grundantagelse i mange udgaver af semiotikken. Det var også et grund-
dogme i Tel Quel-gruppens æstetik. Og det ansås også for et politisk kardinalpunkt: at
antage at sproget kunne henvise til en udenfor-sproglig virkelighed mentes at bekræfte
og bevare et stivnet virkelighedsbillede. Intertekstualitet er i den unge Kristevas uni-
vers det positive komplementærbegreb til anti-repræsentation (jvf. videre i 3.1).

Endvidere er intertekstualitet et opgør med fortællingen ved at være et opgør med li-
neariteten. Intertekstualitet er en spatial metafor: rum, netværk. Ud over det indlysende
rigtige og givtige i metaforikken, bør man hæfte sig ved dens polemisk eksklusive oppo-
sition til fortællingens ‘røde tråd’ mellem en begyndelse og en slutning (jvf. videre i
2.601).

Endelig indebærer intertekstualitet et opgør med værkbegrebet. Værket repræsenterer
det afgrænsede, stivnede, ‘loven’, ‘enheden’, subjektet (det har en forfatter). Her overfor
er teksten – netop forstået som intertekstualitet – det åbne, uafgrænsede, herreløse og
dynamiske (jvf. videre 4.65).

Begrebet intertekstualitet fører langt ind i problemstillinger, der – som jeg skal vise
– er højrelevante for Svend Åge Madsens forfatterskab. Det er også et begreb, der i
sjælden grad viser, hvad det betyder: ord, begreber som krydsningsfelter, hvor vidt
forskellige verdensbilleder og livsholdninger konfronteres. Det er et væsentligt dobbelt
formål for denne afhandling: i) at forstå kritikken af subjektet, repræsentationen, fortællingen og

værket; ii) at forsvare disse begreber og det, de står for (uden at se bort fra visse aspekter af
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kritikken). Og jeg finder det altså værd at slås for en kontraintentionel omdefinering (i
relation til Kristeva) af intertekstualitetsbegrebet.

Artiklen, som indførte begrebet intertekstualitet var samtidig den første introduktion
af Bachtin uden for Østeuropa. I begge egenskaber har artiklen haft historisk betyd-
ning, og det var også gennem den, jeg selv stiftede bekendtskab med Bachtin i 1968.
Som det skulle være antydet, tjener artiklen dog i noget højere grad til at præsentere
Kristevas egne ideer end Bachtins. Jeg gjorde allerede i min Bachtin-introduktion
1971 opmærksom på flere problemer i hendes Bachtin-tolkning. Men medens hun i
1967-artiklen passede ham ret kraftigt til efter sine mål, afskrev hun ham helt allerede
i 1970. I sin indledning betitlet „Une poétique ruinée“ („En sammenbrudt poetik“) til
Isabelle Kolitcheffs oversættelse af La poétique de Dostoïevski, den første væsentlige Bach-
tin-udgivelse på fransk (man kan mene et upassende sted) sluttede hun: „On
comprend ici pourquoi l’entreprise bakhtinienne ne peut être qu’intermédiaire“
(Bachtin 1970, s. 21).20 Blandt mange andre ting har Bachtin ikke forstået det opgør
med „repræsentationen“, som nødvendiggør en helt ny „recherche des règles d’aprés
lesquelles s’engendrent le sens et son sujet, et que les textes-limites de notre temps sont
les premiers à produire“ (ibid.).21 Her nævnes altså et „betydningens subjekt“. I 1967-
artiklen og omliggende var subjekt et borgerligt-metafysisk levn. Der gøres heller ikke
noget ud af det her. Man må antage, at det ikke har noget med det individuelle eller
personlige i vanlig forstand at gøre. En Lacan-henvisning i en note kan tolkes som en
foregribelse af hendes senere vending. Udtryk som „vor tids grænse-tekster“ og „de
første“ viser også Kristevas tekst som en „texte-limite“ i den avantgarde-patos, jeg har
givet andre eksempler på.

Ovenstående giver selvfølgelig ikke noget særligt dækkende helhedsbillede af (den
unge) Kristevas teorier, der er lige så myldrende fyldt af gode indfald som af moder-
nistisk ekstremisme og af fransk intellektualismes mest problematiske tendenser. Jeg
har holdt mig til et bestemt tema, men det er, vil jeg fastholde, både centralt hos Kri-
steva i denne fase og et pænt stykke frem – og symptomatisk i relation til hele Tel Quel-
gruppen.

Intertekstualitetsbegrebet er således en optik, der godt kan forrykke billedet af kritik-
historiske kontinuiteter og diskontinuiteter. Strømninger associeret med evolution fo-
kuserer nok så meget på brud og fornyelse. Forkastelse, mislæsning og negativitet for-
udsætter traditioner at gøre op med. En dominerende tendens i de teorier, jeg har truk-
ket frem, er deres nære tilknytning til de fænomener, de skulle være teorier om. Der er
på godt og ondt et moment af digterisk selvpromoverende program, avantgardistisk
patos, modernistisk manifest i mange af dem, en binding til en frembrydende skribent-
gruppes behov, interesser og selvforståelse. De klart synlige problemer udsprunget af
sådanne bindinger er bagsiden af en enorm inspiration, en åbning for nye indsigter i
litteraturens, teksternes, sprogets dynamik, der også (jvf. Eliot) har ændret billedet af
fortiden. I redegørelsen for sit forhold til formalismen bemærker Bachtin i sine notater
fra 1970-71: „Formalismens positive betydning (nye problemer og nye sider af kun-
sten); det nye antager altid ensidige og ekstreme former i de tidlige, mest kreative eta-
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per af sin udvikling“ (Bachtin 1991c, s. 271). Alle de nævnte grupperinger og teoreti-
kere har betydet meget for min forståelse af Svend Åge Madsen, specielt avantgarde-
siden i de første faser. De har hjulpet mig både ved det, der under en litteraturteoretisk
synsvinkel fremtræder som mangler og irritationsmomenter, og ved deres indiskutable
indsigter. Og de har hjulpet mig til forståelse af avantgardeholdningen såvel i form af
medlevende identifikation med bedriften i den som i form af bevidstgørelse af min di-
stance, min fremmedhed over for den og behovet for kritisk gennemlysning af den.

I den sidstnævnte, kritiske egenskab vil jeg hævde menneskets betydning. Tekster
interagerer ikke af sig selv og uden menneskelig mellemkomst. Billedet af én stor afper-
sonaliseret, auto-mobil intertekstuel maskine – som findes i mange udformninger med
Tel Quels som en af de mest yderligtgående – er uholdbart. Men det er rigtigt, at enhver
tekst rummer et overskud af betydning, at den ‘husker’ og ‘gør’ meget mere (for at
gribe til en typisk modernistisk personificering af teksten!), end den enkelte forfatter –
og den enkelte læser – kan gøre sig bevidst.

1.32 Michail Bachtin

„Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten“, således indleder Goethe med digtet
„Zueignung“ sin Faust. Der Tragödie erster Teil, 1808.22 Digtet udtrykker oplevelsen af
igen at få kontakt med et helt betydningsunivers, som han første gang havde begivet sig
ind i mere end 30 år før (og som skulle beskæftige ham resten af livet). Med de svæ-
vende skikkelser genopstår en omfattende sammenhæng: „Kommt erste Lieb’ und
Freundschaft mit herauf“ (Goethe 1902-12, bd. 13, s. 3).23 Netop den linje noterer
Thomas Mann i sin dagbog, da han efter en pause på 42 år genoptager kontakt med
Fauststoffet – ifølge Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans (1949). For mig
hører Bachtin til ‘første kærlighed og venskab’, for min introduktionsartikel „Dialogen
og den tragiske farce – Michail Bachtins teoretiske arbejde“ (i Poetik 4. årg., nr. 1,
1971) var min første egentligt udgivne artikel. Indføringen var baseret på det, der var
tilgængeligt dengang, især Bachtins Dostoevskij-bog fra 1963 (i den førnævnte fran-
ske oversættelse fra 1970) og Rabelais-bogen fra 1965 (i oversættelse til engelsk fra
1968). Jeg kendte dog også – takket være russiskkyndig hjælp fra Gunhild Agger – til
nogle artikler og til den polemiske bog om formalismen af P.N. Medvedev, der sam-
men med V.N. Vološinov udgjorde den såkaldte Bachtin-gruppe. Senere er begges
forfatterskab blevet tilskrevet Bachtin, et forfatterspørgsmål, der ikke kan affærdiges
som uinteressant, men hvis betydning dog forekommer mig overdrevet, og som har
givet anledning til sektagtige stridigheder især i amerikansk forskning. Vološinovs
(Bachtins?) Marxism and the Philosophy of Language, som kom på engelsk i 1973, introdu-
cerede jeg i min artikel „Skibet er ladet med ... En analyse af Gelsted: „Reklame-
skibet““ (1976). I 1988, endnu i den første startfase af mit Svend Åge Madsen-projekt,
fulgte min ‘anden Bachtin-reception’, koncentreret om de store romanteoretiske essays
fra 1930’erne, på engelsk i The Dialogic Imagination (1981). Min ‘tredje Bachtin-recep-
tion’ skete 1991-94 med tyngdepunkt i 1992. Her stiftede jeg for alvor bekendtskab
med Bachtins filosofiske ungdoms- og alderdomsværker, der netop i disse år kom på
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vesteuropæiske sprog. Det betød et så voldsomt skred for mig, at jeg i foråret 1992
kasserede alle de hidtil skrevne afsnit af projektet og startede forfra. Med en markant
udvidelse og forvandling af mit billede af Bachtins forfatterskab ændredes også billedet
af Svend Åge Madsens. Omvendt var forståelsesproblemer i forhold til dette stærkt
motiverende for min tredje Bachtin-reception. Jeg oplevede, netop som Goethe skil-
drer det i sit digts sidste linjer, en omvæltning af syns- og tids-, kort sagt virkeligheds-
sansen: „Was ich besitze, seh’ ich wie im Weiten,/ Und was verschwand, wird mir zu
Wirklichkeiten“ (s. 4).24

Denne afhandling er ikke om, men med Bachtin. I mine analyser trækker jeg på hele

Bachtins forfatterskab. Men udvalget fra Bachtins teoretiske forfatterskab er altså sket
ud fra de analytiske behov i relation til Svend Åge Madsens fiktive forfatterskab. Det er
dette, hvis sammenhæng og udvikling jeg søger af tegne, mens Bachtins forfatterskab
ret beset behandles atomistisk. Det følgende søger at råde lidt bod på det ved at præ-
sentere en nødtørftig sammenhæng, som de spredte anslag kan føres tilbage til, nogle
knudepunkter i forhold til min aktuelle Bachtin-forståelse og selvsagt det, der er specielt
relevant for denne afhandling. Jeg interesserer mig især for det for mig nye (idet jeg
henviser til min gamle artikel),25 medens væsentlige områder blot bliver summarisk ka-
rakteriseret. Alligevel er dette også en Bachtin-bog: at bruge er tillige at fremstille og
fortolke.

Det første punkt er Bachtins bidrag til filosofisk antropologi, som han i sine – først post-
humt udgivne, ufuldendte – ungdomsværker betegner som arkitektonik. I Bachtins tid-
ligst skrevne filosofiske fragment (1919-21), der er udgivet på engelsk under titlen
Toward a Philosophy of the Act, defineres den basale arkitektonik for handlingen eller væren-

som-begivenhed således:

„Det er denne konkrete arkitektonik for den udførte handlings faktiske ver-
den, som moralfilosofien må beskrive, dvs. ikke det abstrakte skema, men den
konrete plan for eller tegning af den enhedslige og enestående handlings eller
gernings verden, de grundlæggende konkrete momenter af dens konstruktion
og deres indbyrdes forhold. Disse grundlæggende momenter er jeg-for-mig-
selv, den anden-for-mig og jeg-for-den-anden. Alle det faktiske livs og den fak-
tiske kulturs værdier er situeret omkring de grundlæggende arkitektoniske
punkter i den udførte handlings eller gernings faktiske verden: videnskabelige
værdier, æstetiske værdier, politiske værdier (heri inkluderet både etiske og
sociale værdier) og endelig religiøse værdier. Alle rumlig-tidslige værdier og
betydningsindholdsværdier trækkes hen imod og koncentreres om disse cen-
trale følelses- og viljesmæssige momenter: jeg, den anden og jeg-for-den-an-
den“ (Bachtin 1993, s. 54).

Dette forhold mellem jeg, den anden og jeg-for-den-anden, hvorom alle værdier
grupperer sig, skildrer Bachtin ikke mindst som en blikkets fænomenologi, hvor han på
mange måder foregriber den unge Sartre (jvf. 2.6 og 2.7), skønt deres respektive
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slutninger ud fra denne om mellemmenneskelige forhold unægtelig er vidt forskel-
lige.

Blikkets fænomenologi er særlig klart udformet i Bachtins næste og større filosofisk-
litterære manuskript, „Author and Hero in Aesthetic Activity“ fra omkring 1924. Med
(bevidst) slægtskab til relativitetsteorien tager Bachtin udgangspunkt i, at hver enkelt
indtager en enestående plads i rummet (og tiden). Vi kan derfor se adskilligt hos hinan-
den, f.eks. helt banalt i det ydre, som vi ikke selv kan se. Bachtin kalder det synsoverskud:
„Dette bestandige overskud i det, jeg ser, ved og besidder i forhold til ethvert andet men-
neske, er funderet i det enestående og uerstattelige ved mit sted i verden. For kun jeg –
jeg-ene-og-alene – optager under givne omstændigheder dette særlige sted på dette
særlige tidspunkt; alle andre mennesker er placeret uden for mig“ (Bachtin 1990, s. 23).
Et solidt argument for individualismen, men samtidig for medmenneskets uundværlig-
hed. Ved sit overskud er den anden uundværlig til at komplettere mig. En oplevelse af
vores ydre får vi især via andres reaktioner på det. Sproget får vi ikke mindst gennem
moderens kærlige intonation samt videre gennem dialogen i det hele taget.

Det er slående, hvor mange af Bachtins senere teoretiske knudepunkter, der fore-
gribes af denne fænomenologiske korrelation af kroppe i rum, af blikretninger, af dia-
lektikken mellem at se og ses. Kropsligheden. Rum og tid, kronotop-begrebet. Relati-
vitet, komplementaritet. Skabertropen, vi skaber hinanden ved vores overskud i for-
hold til hinanden. Og naturligvis dialogen, den dialogiske interaktion mellem jeg og
den anden som det basale i væren-som-begivenhed – og udgangspunkt for humaniora.
Videre aspekter af „Author and Hero in Aesthetic Activity“ vil blive inddraget siden,
herunder skabertropen og dialektikken mellem det fremmede blik og indlevelsen. Den
mest koncentrerede videreførelse af denne filosofiske antropologi findes i de noter,
Bachtin skrev, da han gik i gang med at omarbejde sin Dostoevskij-bog fra 1929 til
genudgivelsen i 1963 (og som findes som bilag i den engelske oversættelse). En mere
omfattende genoptagelse sker i hans sidste år. I noterne fra 1970-71 uddyber passagen
„Essäer om filosofisk antropologi“ bevidsthedsdialektikken mellem jeg og den anden:
„Mine tids- og rumgrænser er ikke givne for mig, men den anden er helt og holdent
given. Jeg indtræder i den rumlige verden, den anden befinder sig altid der. Jegets og den

andens forskellige rum og tid. Disse forskelle findes i den levende fornemmelse, men den
abstrakte tænkning udraderer dem“ (Bachtin 1991c, s. 265).

Hele sit forfatterskab igennem bliver Bachtin ikke træt af at beklage sig over den
abstraktion fra den konkrete perception, handling og mellemmenneskelighed, som fi-
losofien er ansvarlig for, og den abstraktion fra konkret dialogisk kommunikation, som
lingvistikken i almindelighed foretager. Med sin kommunikationsmodel og i flere andre
henseender hører Roman Jakobson på ingen måde til de mest rigide. Alligevel lykkes
det for Tzvetan Todorov i Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique (1981) at profilere
Bachtins dialogtænkning ved en alternativ udfyldning af Jakobsons meget succesrige
kommunikationsmodel.26 Denne blev kendt gennem artiklen „Linguistics and Poetics“
(1960) og ser i dansk oversættelse (her fra artiklen „Metasprog som lingvistisk pro-
blem“, 1956) således ud:
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Kontekst
(referentiel funktion)

Meddelelse
(poetisk funktion)

Afsender     ____________________________________________    Modtager
(emotiv funktion)   (konativ funktion)

Kontakt
(fatisk funktion)

Kode
(metasproglig funktion)

 Todorovs investering af Bachtins dialogiske princip i modellen er denne:

objet

locuteur („talende“) auditeur („lyttende“)

intertexte

langue („sprog“)
(Todorov 1981, s. 86).

Nogle af Todorovs pointer er: Ingen „Kontakt“ hos Bachtin som selvstændig fak-
tor, enhver kommunikation er kontakt, er en konkret begivenhed. Jakobsons tan-
kegang er præget af hans samarbejde med kommunikationsingeniører. Hele ter-
minologien er maskinel: som ved telegrafi transmitteres et ‘færdigt’ budskab, en
manifestation af en forhåndsgivet kode, fra sender til modtager (jvf. videre i 5.3).
Ved analogi at gøre dette til model for al menneskelig kommunikation er proble-
matisk. Hos Bachtin er dialogen en begivenhed, hvori ytringen først bliver til. Så
vidt Todorov, der ikke gør meget mere ud af sin gode idé.

Forsøgsvis vil jeg prøve at ændre og udvide modellen og følge min reviderede model op
med kommentarer til de forskellige dimensioner. Revisionen er såvel som kommen-
tarerne især baseret på „The Problem of Speech Genres“ fra 1950’erne og de sene
udkast „Teksten som problem i lingvistik, filologi og andre humanistiske videnskaber.
Forsøg på en filosofisk analyse“27, „Notes 1970-71“ og „Toward a Methodology for
the Human Sciences“, alle meget koncentrerede  og perspektivrige.

énoncé („ytring“)
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Her er modellen:

Objekt

   Autor Ytring         Adressat         Superadressat

Kontekst

Sprog

Autor har jeg valgt i stedet for Todorovs „talende“ på grund af betydningsdæknin-
gen af forfatter, ophavsmand og skaber. Termen har også belæg fra først til sidst i
Bachtins forfatterskab og er simpelthen den fremherskende i de ovennævnte tek-
ster. Gennem termen autor sker en principiel sidestilling af det talende subjekt i
dialogen og forfatteren af det omfangsrige værk. I det kommende vil aspekter af
Bachtins teorier – fra de tidligste til de seneste – om forfatter-skaberen, forholdet
til værket og dettes personer blive taget grundigt op (f.eks. i 2.65 og 4.3). Det ta-
lende subjekt i dialogen er tilsvarende en skaber, der dog ikke skaber og navngiver
forudsætningsløst som Gud før verdens skabelse eller Adam i Edens have. Den ta-
lende er selv en tidligere adressat og ytrer sig på baggrund af hele den tidligere
forekommende kommunikation.

Autor – ytring: „Grænserne for enhver konkret ytring som en enhed i talekommuni-
kation bestemmes af et skift mellem talende subjekter, dvs. et skift mellem talere“
(Bachtin 1986, s. 71). Det gælder fra den mindste replik til det voluminøse værk. Før
dets begyndelse ligger andres ytringer, efter dets afslutning andres responsive ytringer.
Samtidig med at skiftet mellem talende subjekter markerer ytringens ydre grænser, sker
udsagnets kvalitative udskillelse fra den omgivende kontekst via sporene af ophavets
individualitet. Nogle aspekter af den indre afrunding af ytringen er: a) der skal være mu-
lighed for at svare på den, b) der forventes en semantisk udtømning af et tema, c) ytrin-
gen skal bære præg af den talendes plan eller intention, der evt. kan fornemmes at
kollidere med realiseringen, hvortil kommer d) kompositionelle og genremæssige af-
rundingsformer, hvilket er identisk med valg af (tale)genre.

Ytring: uanset ydre grænser og indre afrundinger er ytringen altid et led i kommuni-
kationens uafsluttede proces, en begivenhed, som skabes i den dynamiske vekselvirkning
mellem instanserne. Ifølge „Teksten som problem“ kan ytring sidestilles med tekst. En
tekst kan være ethvert sammenhængende tegnsystem og kan omfatte tavshed komple-
mentært til ordet. På den væsentlige betingelse at teksten anskues som ytring: „Vi interes-
serer os først og fremmest for konkrete teksttyper og for teksternes konkrete livsbetin-
gelser, deres indbyrdes forhold og indbyrdes handling“ (Bachtin 1995, s. 55).

Ytring–adressat: Enhver ytring er konstrueret som en foregribelse af en aktiv, responsiv
forståelse. Denne henvendelsesfunktion, adressivitet (hos Jakobson kaldet konativ funk-
tion), indebærer et billede af adressaten; et virkeligt, halv- eller helkonventionelt billede
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af en sådan. Afgørende for relationen er dels afstanden og graden af konkrethed (nær –
fjern, konkret – abstrakt ‘anden’), dels adressatens sociale (kønslige, aldersmæssige etc.)
placering i forhold til autor, dels adressatens kvalifikationer, grad af specialiseret viden
m.v. Under hensyntagen til alt dette vælges mellem henvendelsesformer – f.eks. pædagogi-
ske, overtalende, kritiske, forkyndende. Litteraturhistorisk er adressatbilledet og de der-
til knyttede henvendelsesformer of stor betydning: „Hver epoke, hver litterær strøming,
hver litterær genre inden for en epoke eller strømning kendetegnes af sine egne særlige
begreber om det litterære værks adressat, en særlig sans og forståelse for sin læser, tilhø-
rer, sit publikum eller sit folk“ (Bachtin 1986, s. 98).

Adressat – ytring: I denne relation befinder læsningen, receptionen, forståelsen sig. Enhver
læsning rummer et betydningsoverskud i forhold til ytringen, den er medskabende. Lige
som synsoverskuddet i arkitektonikken forudsætter forskellig rumlig placering af seende
og set, er det forskellen mellem autor og adressat, der gør ytringen til kommunikation.
Allerede The Philosophy of the Act har denne interessante definition af forståelse: „At forstå
et objekt er at forstå mit ‘bør’ i forhold til det (den holdning eller stilling, jeg bør ind-
tage i forhold til det), dvs. at forstå det i forhold til mig selv i den enestående Væren-
som-begivenhed, og det forudsætter min ansvarlige deltagelse og ikke en abstraktion
fra mig selv“ (Bachtin 1993, s. 18). I Bachtins videre udvikling af denne relative – i
betydningen ‘relationelle’ – konception af forståelse efterfølger svaret som nøgleord an-

svaret. Ifølge essayet om talegenrer er al forståelse responsiv og simpelthen den første for-
beredende fase af et svar, hvorvidt og hvornår dette end bliver afgivet. Det forventer den
talende også, især da han selv er respondent. En af Bachtins skarpeste polemikker ret-
ter sig mod receptionsteoriens ‘ideallæser’:

„De moderne litteraturforskere (for det store flertals vedkommende struktura-
lister) bestemmer sædvanligvis værkets immanente tilhører som en alt forstå-
ende, ideal tilhører; [...] I en sådan forståelse er den ideale tilhører i alt væ-
sentligt et spejlbillede af forfatteren, en dublering af ham. Han kan ikke bi-
drage med noget af sit eget, noget nyt i det idealt forståede værk og i forfatte-
rens idealt fuldkomne idé. Han findes i samme tid og rum som forfatteren
selv, eller befinder sig ligesom forfatteren uden for tiden og rummet (ligesom
enhver abstrakt ideal dannelse), derfor kan han ikke være den anden (den frem-
mede) for forfatteren, han kan ikke have nogen form for overskud, som bestem-
mes af hans andethed“ (Bachtin 1991c, s. 270f.).28

Læseren bør forstå en tekst bedre end forfatteren selv, hævder han i „Notes 1970-
71“: „Kraftfuld og dyb kreativitet er i det store og hele ubevidst og flertydig. Gen-
nem forståelse suppleres den med bevidsthed, og mangfoldigheden af dens betyd-
ninger åbenbares. Således supplerer forståelse teksten: den er af natur aktiv og også
kreativ“ (Bachtin 1986, s. 141f.). Forståelse er aktiv, (med)skabende, supplerende. Og den
er, forsætter han sammesteds, uadskillelig fra vurdering, de udgør én integreret hand-
ling. „Toward a Methodology for the Human Sciences“ indledes af en skematisk
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udskillelse af fire faser i forståelsens (i realiteten enhedslige) proces: 1. Perception. 2.
Genkendelse (kendt/ukendt). 3. Forståelse af objektets betydning i en given kon-
tekst. 4. Aktiv dialogisk forståelse (uenighed/enighed). (jvf. s. 159). Enighed, der selv-
sagt omfatter et utal af nuancer, må ikke glemmes som dialogisk relation.

Superadressaten: Ytringen stiller sig imidlertid ikke tilfreds med den umiddelbare a-
dressat – dialogens anden part – men forudsætter eller appellerer til en tredje:

„Men bortset fra denne adressat (den anden) forudsætter forfatteren til ytrin-
gen mere eller mindre bevidst en højeste overadressat (den tredje), hvis absolut
retfærdige responsforståelse forudsættes enten i det metafysiske fjerne eller i en
fjern historisk tid (smuthuls-adressat). I forskellige epoker og ved forskellige
verdensanskuelser får denne overadressat og hans ideelt rigtige respons-
forståelse forskellige konkrete udtryk (gud, den absolutte sandhed, den upar-
tiske menneskelige samvittighedsdom, folk, historiens dom, videnskab osv.)“
(Bachtin 1995, s. 65f.).

Som en art omvendt anskueliggørelse henviser han parentetisk til Thomas Manns
Doktor Faustus: „(Se forståelsen af det fascistiske fangehul eller af helvede hos T.
Mann som den absolute form for ikke at blive hørt, som absolut fravær af den tredje.)“
(s. 66). Superadressat er på sin vis et meget abstrakt, teoretisk begreb (som drift hos
Freud og merværdi hos Marx). Den alternative betegnelse smuthulsadressaten an-
tyder sammenhængen med opgøret med det lukkede, afgrænsede system, som er så
vigtigt for Bachtin. I superadressaten personificeres betydningens uudtømmelighed
og fortolkningens uafsluttelighed:

„Den pågældende tredje er overhovedet ikke noget mystisk eller metafysisk
(skønt han ved en bestemt verdensanskuelse også kan få et sådant udtryk), det
er et konstituerende element ved hele ytringen, som ved en dybere analyse
kan opdages i den. Dette udspringer af ordets natur: ordet ønsker altid at
blive hørt, det søger altid responsforståelse og standser ikke ved den mest nærlig-

gende forståelse, men bliver ved med at gro (grænseløst)“ (ibid.).

Objekt: Enhver ytring har et objekt – eller tema, som er den mest anvendte term i
essayet om talegenrer. Kristeva har altså ret i, at Bachtin ikke har forstået opgøret
med repræsentationen, at han er hildet i den opfattelse, at ytringen har en referen-
tiel funktion, handler om noget, beskæftiger sig med noget. Blot ikke uden for den
dynamiske interaktion med alle de øvrige instanser, jeg har trukket frem i modellen.
Især insisterer Bachtin på sammenhængen mellem objekt- og kontekstrelationen: „Man kan
hverken løsrive forholdet til andres ytringer fra forholdet til en genstand (det er jo
om den man er uenig, enig, i den man kommer i berøring med hinanden), eller fra
forholdet til den talende selv“ (s. 62). Dette er et hovedpunkt, der belyses på talrige
måder i det store essay „Discourse in the Novel“: „På alle sine forskellige veje hen-
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imod  objektet, i alle sine retninger, møder ordet et fremmed ord og kan ikke undgå
at møde det i en levende, spændingsfyldt vekselvirkning“ (Bachtin 1981, s. 279).
„Ordet fødes i en dialog som en levende replik inden for den, ordet formes i dialo-
gisk vekselvirkning med et fremmed ord, der allerede er i objektet. Ordet udformer
et begreb om sit eget objekt på en dialogisk måde“ (ibid.).

Kontekst: Jeg har valgt denne term i stedet for Todorovs intertekst, der oplagt er en
påvirkning fra Kristeva, fordi det er den, Bachtin faktisk benytter i de sene tekster (og
også i nogle tidligere). Begrebets placering, funktion og betydning er ganske anderledes
end i Jakobsons skema. For litteraturen omfatter konteksten hele den samlede litterære tra-

dition, altså hele Eliots ‘orden’. Heri indbefattet traderede stilarter, diskursformer og
ikke mindst genrer. Yderligere er litteraturen indfældet i den videre kontekst, som udgø-
res af kulturen: „Litteratur er en uadskillelig del af kulturens totalitet og kan ikke studeres
uden for den totale kulturelle kontekst“ (Bachtin 1986, s. 140 („Notes“)). Konteksten
indebærer selvsagt både fortids-, samtids- og fremtidsrelationer. I de sene notaters ka-
rakteristiske stil: „Kontekster for forståelse. Problemet med fjerne kontekster. Den evige
fornyelse af betydninger i alle nye kontekster. Den lille tid (dagen i dag, den nylige fortid
og den nærmest overskuelige [ønskede] fremtid) og den store tid – uendelig og uafslut-
tet dialog, hvori ingen betydning dør“ (s. 169). Konteksten er endvidere autors egne
tidligere ytringer (forfatterskabet). Endelig er den læserens kontekst, dvs. hvad hver ny
læser bringer, og som er forudsætningen for tekstens bestandige fornyelse (jvf. videre s.
161f.).

Sprog: „Det vil sige, bag enhver tekst står et sprogsystem“ (Bachtin 1995, s. 47). Men
som en modsætning til strukturalismens (herunder Roman Jakobsons) kodebegreb
insisterer Bachtin på, at hverken kontekst eller sprog kan forstås som kode: „Kontekst
og kode. En kontekst er potentielt uafsluttet; en kode må være afsluttet. En kode er kun
et teknisk middel til at overføre information; den har ikke kognitiv, kreativ betydning.
En kode er en forsætligt dræbt kontekst“ (Bachtin 1986, s. 147). Heller ikke sproget
udgør ifølge Bachtin en kode. Også sproget er en foranderlig, mangfoldig, heterogen
og potentielt modsigelsesfuld størrelse. Sprog er ikke koder, men praktiske filosofier,
hævder han i Rabelais-bogen: „Sprog er verdensanskuelser, ikke abstrakte, men kon-
krete, sociale, gennemsyrede af værdisystemer, uadskillelige fra levende praksis og klas-
sekamp“ (Bachtin 1991b, s. 460). Dette accentueres i situationer præget af flersprogethed,
i aktive konfrontationer mellem forskellige sprog. Sådanne situationer har haft betyd-
ning for romangenrens udformning og udvikling ifølge essayet „Discourse in the
Novel“ (jvf. bl.a. Bachtin 1981, s. 368f.), og det samme tema videreføres i Rabelais-
bogen: „En sådan aktiv flersprogethed og evne til at se sit eget sprog udefra, dvs. med
de andre sprogs øjne, giver bevidstheden en overordentlig vidtgående frihed i forhold
til sproget. Sproget bliver ekstremt plastisk helt ind i sin formelt-grammatiske struktur“
(Bachtin 1991b, s. 461).

En sammenfatning af den kommunikationsopfattelse, jeg har søgt at få frem med
modellen, bør fremhæve, at det ‘personalistiske’ hos Bachtin ikke er individualistisk-
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psykologisk, men en kompleks vekselvirkning mellem ‘semantiske’ synsvinkler, en so-
cial, mellem-menneskelig dynamik:

„Ordet (i det hele taget ethvert tegn) er interindividuelt. Alt sagt og udtrykt
befinder sig uden for den talendes ‘sjæl’, det tilhører ikke kun ham. Ordet må
ikke kun tilhøre den talende. Autor (den talende) har sin ubestridelige ret til
ordet, men også tilhøreren har sin ret, og også de, hvis stemmer lyder i det
ord autor har fundet på forhånd, har deres ret (alle ord tilhører jo nogen).
Ordet er et drama med tre deltagere (det er ikke en duet, men en trio). Dra-
maet udspilles uden for autor, og det er utilladeligt at ‘introjektere’ (intro-
jektion) det i autor“ (Bachtin 1995, s. 61f.).

I nogle passager formulerer Bachtin sin opfattelse på en måde, der passer godt til
termen intertekstualitet: „Teksten som en særlig monade, som genspejler alle tekster
(inden for rammerne) af en given meningssfære. Den gensidige forbindelse af alle
meninger (for så vidt de realiseres i ytringer)“ (s. 47). Men flere andre steder insiste-
rer han på, at termen tekst (som anvendt af lingvistikken og semiotikken) ikke er
dækkende for hele ytringen: „Lingvistik har at gøre med tekster, men ikke med vær-
ker“ (s. 63). Det er værd at lægge mærke til dette forsvar for værkbegrebet med tanke
på Kristeva og beslægtede franske tendenser, mere specifikt Roland Barthes’ sam-
tidige programartikel „Fra Værk til Tekst“, der 1971 meget triumferende lægger
‘værket’ i graven (da. overs. Barthes 1981, jvf. 4.65). Men det er også interessant at
notere sig, at Bachtin selv – som de fleste teoretikere, han har haft betydning for –
i noget, der med lidt god vilje kan opfattes som en mere eller mindre bevidst kom-
plementaritet, svinger mellem to terminologier og synsvinkler: i) tekst, kontekst,
interaktion mellem tekster m.v.; ii) værk (der er skabt, afgrænset, har et ophav), ord,
ytring, stemme, blik m.v. Og hermed slutter jeg mit modelforsøg, der er tænkt som
en anskueliggørelse af Bachtins kommunikations- og litteraturopfattelse, der også er
en hovedforudsætning for denne afhandling.

I 5. kapitel af Problemer i Dostoevskijs poetik har Bachtin selv – i modstrid med sin al-
mindelige indstilling – sammenfattet væsentlige aspekter af sin tænkning i en ‘disciplin’
og et skema. Disciplinen vedrørende studiet af dialogiske forhold kalder han metalin-

gvistik.29 Skemaet, hvis kategorier jeg undertiden vil gå ud fra i det følgende, ser således
ud i Gunhild Aggers oversættelse fra russisk (se næste side):
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Forskellige grader af objektivering.

Ved formindskelse af objektivering og
aktivering af den fremmede betydning
indgår ordene i indre dialog og
tenderer mod at falde fra hinanden i to
ord (to stemmer) af den første type.

Det fremmede ord virker udefra;
de mest forskelligartede former for
gensidige relationer med det fremmede
ord og forskellige grader af dets
deformerende indflydelse.

Ved formindskelse af objektivering
tendens til en sammensmeltning af
stemmerne, dvs. til ord af den første type.

 (Bachtin 1963/72, s. 340f.).30

I.   Det ord, som direkte, umiddelbart er rettet mod sit objekt, som udtryk for den
      talendes sidste betydningsinstans.

II. Det objektiverede ord (den fremstillede persons ord).

1. Med dominans af social-typiske
træk.

2. Med dominans af individual-
karakterologiske træk.

III. Ord, som er orienteret mod et fremmed ord (tostemmigt ord).

     1.   Det konvergerende tostemmige ord:
a) stilisering;
b) fortæller-beretning;
c) Heltens ikke-objektiverede

ord, der (delvist) er udtryk
for forfatterens hensigter;

d) Icherzählung.

2. Det divergerende tostemmige ord:
a) parodi i alle dens

afskygninger;
b) parodisk beretning;
c) parodisk Icherzählung;
d) den parodisk fremstillede

helts ord;
e) enhver gengivelse af et

fremmed ord med
accentforskydning.

3. Den aktive type (det
genspejlede fremmede ord):
a) skjult indre polemik;
b) polemisk farvet selv-

biografi og bekendelse;
c) ethvert ord med et sideblik

på det fremmede ord;
d) replik i en dialog;
e) skjult dialog.
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På baggrund af min foranstående redegørelse håber jeg, at hovedprincippet i denne
opstilling af dialogiske/intertekstuelle relationer er forståeligt. Det vil blive konkre-
tiseret i brug. Min introduktionsartikel fra 1971 rummer udførlige kommentarer til
skemaet, som hovedsageligt endnu er holdbare, og som ikke skal refereres her. Blot
forekommer det mig væsentligt i denne sammenhæng at berigtige kommentarerne på
et enkelt punkt, nemlig fremstillingen af Bachtins holdning til indflydelsesbegrebet:
„„Lånte diskurser“ kan indgå som imitation, inspiration uden strukturændrende effekt.
Hvis de har det, hvis en andens diskurs indgår som en andens er det ikke længere imi-
tation, der er tale om, men stilisering el.lign., altså en kategori III-diskurs. Dette enkle
ræsonnement blotlægger absurditeten i citat- og indflydelsesjagt à la littérature com-
paré“ (Gemzøe 1971/74 s. 110). Dette kan opfattes som et forsøg på at understrege,
hvor meget Bachtin adskiller sig fra traditionelle komparatister (hvad han vitterligt gør),
og især som et udtryk for mit eget daværende behov for at lægge luft til komparatis-
men. Men rigtigt er det ikke.

Bachtin skriver:

„Imitationen gør ikke formen konventionel, for den tager det, som den skal
imitere, alvorligt. Gør det til sit eget. Tilegner sig det fremmede ord uformid-
let. Her sker en fuldstændig sammensmeltning af stemmerne, og hvis vi hører
en fremmed stemme, så indgår dette overhovedet ikke i den imiterendes hen-
sigt./ Selv om der således går en skarp betydningsgrænse mellen stilisering og
imitation, findes der alligevel historisk set yderst subtile og næppe mærkbare
overgange mellem dem“ (Bachtin 1991a, s. 202).

Bachtin affærdiger ikke imitation som et uinteressant fænomen, men skelner blot
mellem imitation og de tostemmige diskursformer. For så vidt forfatteren ved imi-
tation eller påvirkning helt integrerer det fremmede ord, tager det til sig som sit
eget, er der selvsagt ikke tale om tostemmighed eller dialog. Men en form for inter-
tekstualitet er det dog, og med overgange til det tostemmige, som tit er subtile, næ-
sten umærkelige. Bachtins interesse for påvirkningsfænomenet fremgår af en pas-
sage i „Discourse in the Novel“, der har flere pointer fælles med Fjords førnævnte
opfattelse:

„Vi tænker her først og fremmest på alle de tilfælde, hvor en andens diskurs
udøver en kraftig indflydelse på en given forfatter. Når sådanne indflydelser
klarlægges, åbenbares det halvskjulte liv, der leves af en andens diskurs inden
for den givne forfatters nye kontekst. Når en sådan indflydelse er dyb og pro-
duktiv, er der ingen ydre imitation, ingen simpel reproduktion, men snarere
en videre skabende udvikling af en fremmed (præcisere en halvfremmed) dis-
kurs i en ny kontekst og under nye betingelser“ (Bachtin 1981, s. 347).
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Man kan sige, at det meste af det 165 sider lange essay „Discourse in the Novel“ er
et alternativt – terminologisk kun delvist overlappende – forsøg på overblik over lit-
terære diskurs- og dialogformer. Også Rabelais-bogens relationsformer – de nege-
rende som „negationsspil“ og „kronotopisk negation“ (der omplacerer det negerede
i tid og rum) og „ambivalens“ (sammensmeltningen af lovprisning og udskældning,
jvf. videre 4.51) – er suppleringer på samme felt.

Jeg afslutter med nogle helt korte signalementer af lige så store og væsentlige teori-
områder hos Bachtin. Det allerede nævnte begreb kronotop tager jeg indgående op ved
senere lejligheder (ikke mindst 3.2 og 4.4). Kronotopen er et fascinerende, meget mu-
lighedsrigt og endnu lidet belyst mødested mellem Bachtins fænomenologiske syns-
vinkelfilosofi, hans kultursemiotik (specielt om byrummet) og hans genreteorier. Kro-
notop-essayet rummer også nogle af de interessanteste betragtninger over plottets former

og funktioner fra en teoretiker, man i tidlige receptioner ofte har troet fikseret på polyfon
samtidighed og set som en typisk repræsentant for opgøret med fortællingen.

Bachtins kultursemiotik er især knyttet til karnevallet, men ikke begrænset til dette. Mest
er den udfoldet på studiet af ritualer, rum og kroppe i den groteske tradition. Karne-
valssynet var det, som først gjorde Bachtin kendt, og som har virket længst og videst
inspirerende. Det har også haft stor betydning for mig31, og det er fortsat inspireren-
de.32 Den næsten blaserte holdning til det i visse dele af den nyere Bachtin-forskning
er uberettiget. Men også jeg er influeret af, at Bachtins senest tilgængelige skrifter især
udbygger billedet i diskursteoretisk og filosofisk retning. I nærværende afhandling lever
karnevallet, som så ofte i historien, et mere eller mindre usynligt, underjordisk liv og
træder kun ved enkelte lejligheder (f.eks. 3.2 og 4.52) stærkt og åbent frem.

Det sidste nøglebegreb, jeg vil tage frem, er genre. – Som litteratur-, sprog- og kultur-
forsker, – fra først til sidst i forfatterskabet, – under usædvanligt mange synsvinkler har
Bachtin fokuseret på genrebegrebet. Genre er også en af stjernerne i min afhandling,
der derfor på dette punkt vil komme en del omkring i Bachtins forfatterskab (suppleret
med visse andre genreforskere). Her blot et signalement af de grove træk i Bachtins
genrebegreb. Genre er ikke indskrænket til litterære genrer. Genrer udspringer af/er
den sproglige komponent af ritualiserede livsformer fra hverdag til fest. Bachtin har specielt
analyseret karnevallet og lignende festformer som en dynamisk helhed af modrituelle
ritualer, men har ved flere lejligheder, stærkest i 70’ernoterne, insisteret på også hver-
dagslivets formede, ritualiserede karakter. Modsætningen udspiller sig mellem den for-
mede hverdag og karnevallet som formløshedens form. Næste trin er talegenrer, relativt
stabile ytringstyper opfattet som en diskursiv helhed og forbundet med typiske situatio-
ner og praksisformer. De er uhyre mangfoldige og heterogene. Den største udbredelse
har de som primære, enkle genrer. Begrebet talegenrer minder i rigtigt mange henseender
om den sene Wittgensteins begreb om sprogspil (jvf. bl.a. 2.1). På vej mod det mere sam-
mensatte grænser de primære genrer til André Jolles’ enkle former, som defineret og be-
skrevet i Einfache Formen („Enkle former“, 1930). Trinhøjere er de sekundære, komplekse gen-

rer, der omfatter de litterære genrer. Mellem dem skelner Bachtin mellem statiske genrer

(f.eks. epos) og dynamiske. I særklasse dynamisk er romanen, som Bachtin ser som en kom-
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pleks, heterogen og antikanonisk genre. Alle forskydninger af de relationer, jeg har
stillet op som model for Bachtins syn, er selvsagt genregenererende. Et andet kriterium
på litterære genreforskelle kan være graden og arten af distance mellem forfatter og
fremstillede personer. Et tredje forholdet til tiden (statiske genrer knyttet til fortiden,
dynamiske til den uafsluttede nutid). Kronotoper – tid-rum-kombinationer – er enten
direkte eller gennem dermed sammenhørende plottyper genreskabende. Genren for-
binder litteraturen med hele den øvrige del af kulturen. På tværs af epoker og litterære
retninger indføjer genren værket i den store tid. En genres betydning vurderes især ud
fra dens oprindelse og højdepunkter. Genren repræsenterer en objektiv hukommelse,
der sikrer værkets relation såvel til fortid som fremtid. „I genrerne (de litterære og
mundtlige) er der i løbet af de århundreder, de har levet, samlet former for syn og tolk-
ning af bestemte sider af verden. For forfatter-håndværkeren tjener genren som en
ydre skabelon, den store kunstner kan vække de betydningsmuligheder, som er nedlagt
i den“ („Svar på en fråga från Novyj Mir“, i Bachtin 1991c, s. 11). Genrer er synsvinkler.

Fra sit forfatterskabs begyndelse er Bachtin en kritisk, polemisk skribent, omend
hans polemiske stil adskiller sig væsentligt fra den vanlige i hans stalinistiske omgivelser
ved netop at være dialogisk.33 Han taler i flere af de sene essays om vigtigheden af vel-
villig afgrænsning. Biografisme, vulgærsociologi, Saussures strukturalisme, formalismen
og freudianismen har han allerede i 20’erne og 30’erne forholdt sig til i omfattende
kritikker. I 1970’ernes notater profilerer Bachtin sig roligt og klart over for en række
af dette århundredes indflydelsesrige humanistiske positioner. Som jeg i nogle tilfælde
allerede har strejfet afgrænser han sig fra semiotik, strukturalisme, formalisme, recep-
tionsteori, dialektik (hegelsk) og retorik under henvisning til den afpersonaliserede,
abstrakte, mekanistiske og monologiske menneske- og kommunikationsforståelse, der
er en fælles tendens i disse konceptioner.

1.4 Positionering

Jeg afslutter denne foregribelse med nogle forsøg på nærmere bestemmelse af det
sted, hvorfra jeg skriver. Først opsummerer jeg min position i diskussionen om inter-
tekstualitet og dialog. Dernæst afdækker jeg yderligere mine teoretiske og analytiske
udgangspunkter ved at præcisere min placering vis-à-vis denne afhandlings stor-
magter: Michail Bachtin og Svend Åge Madsen. Og til sidst forklarer jeg mit for-
hold til tidligere tolkninger af Svend Åge Madsens værker.

Når jeg fra dette punkt i fremstillingen ser tilbage på temaet intertekstualitet og dia-
log er det primært gennem Bachtins optik. På den anden side har jeg lagt mindst sam-
me vægt på det inspirerende ved alle de øvrige inddragne teoretikere og de mange
fællestræk mellem dem som på at lægge luft til deres problematiske sider. Og når jeg til
sidst skal vælge min egen holdning til intertekstualitet og dialog, har jeg svært ved at
give afkald på mere, end den allerede skitserede kritik lægger op til. Det er ikke denne
afhandlings formål at udvikle en homogen, pædagogisk overskuelig tekstanalytisk pa-
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tentterminologi (et helt igennem respektabelt forehavende), men at belyse nuancerne
i et stort, kompliceret forfatterskab så præcist som muligt. Hvorfor skulle jeg afskære
mig fra alle de analytiske differentieringer, jeg har adgang til ved at trække på termino-
logi og indsigter fra hele det skitserede felt? Det har jeg ikke tænkt mig. Dog vil jeg for
egen regning foreslå nogle rammekategorier.

– Specifik intertekstualitet: herunder hører direkte påvirkninger eller polemikker, bevid-
ste og specifikke henvisninger, hvadenten de er lettilgængelige eller mere skjulte, til
samtidige eller fortidige tekster og forfattere.

– Epokal intertekstualitet: tekstens mere generelle indgåen blandt den givne periodes
tekster og tendenser, de objektive fællestræk mellem tekster i en periode, periodens
optik, dens ‘ideologem’ eller ‘epistem’.

– Genremæssig intertekstualitet: relationer til primære, enkle genrer og til sekundære, komplekse

genrer.
– Stilistisk intertekstualitet: relationer til genreoverskridende stilarter.
– Almen intertekstualitet: den generelle indgåen i sproglige, litterære og intellektuelle tra-

ditioner; i moderniteten repræsenteret af en ‘urolig’ metabevidsthed om intertekstu-
alitet som vilkår.34

Begrebet specifik intertekstualitet forudsætter, at der er en ytring og en autor, et værk og
en forfatter, som vil og kan sige mig andet end det, jeg vidste på forhånd. For at forstå,
hvad teksten og dens ophavsmand vil mig, må jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at tilegne
mig hans forudsætninger, for at sætte mig i hans sted. Såvel at læse som at skrive litteratur
forudsætter vilje til at udvikle og forfine evnen til at sætte sig i en andens sted. Som led
i mit billede af dette forfatterskabs forudsætninger vil jeg fremsætte visse hypoteser om
direkte påvirkning, gøre opmærksom på åbne dialoger (f.eks. med Hugo, Sue og Du-
mas i Tugt og utugt i mellemtiden) og undertiden vove mig frem med formodninger om
skjulte dialoger og polemikker.

Epokal intertekstualitet er et begreb for betydningen af samtiden, hvis historiske og sociale
betingelser, hvis kulturelle fysiognomi, hvis tendenser og navne i utallige formidlinger
udgør det umiddelbare resonansrum for forfatteren og værket. I mine periodeafsnit og
øvrige perioderelateringer går jeg ud fra, at Svend Åge Madsen i de givne værker for-
holder sig til de grundholdninger og hovedtendenser, som jeg giver en række konkrete eksem-
pler på. Disse periodetypiske eksempler skal imidlertid ikke – med mindre jeg udtryk-
keligt anfører det – opfattes som ‘kildelister’ til de analyserede værker eller værkgrup-
per, men netop som et bud på en tilnærmelsesvis baggrund, et resonansrum for dem. Kri-
teriet for relevansen af min redegørelse for retsdebatten omkring 1970 eller compu-
terdebatten omkring 1980 er for mig ikke, om forfatteren faktisk har læst alle de speci-
fikke indlæg, jeg nævner, men om de holdninger og tendenser, de repræsenterer, er
relevante for forståelsen af de værker, jeg efterfølgende analyserer. Om sådanne peri-
oderelationer bemærker Bachtin i „Discourse in the Novel“:

„Den levende ytring, der har fået betydning og form på et bestemt historisk
tidspunkt i et specifikt socialt miljø, kan ikke undgå at profilere sig over for
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tusinder af levende dialogiske tråde, vævet af socio-ideologisk bevidsthed om
det givne objekt for en ytring; den kan ikke undgå at blive en aktiv deltager i
den samfundsmæssige dialog. Når alt kommer til alt, opstår ytringen af denne
dialog som en fortsættelse af den og som et svar på den – den nærmer sig ikke
objektet fra sidelinjerne“ (Bachtin 1981, s. 276f.).

Tilsvarende med den genremæssige og stilistiske intertekstualitet. Litteratur indskriver sig
altid i et netværk af genrer, genreblandinger, diskursformer, kronotoper m.v. Det
sker både bevidst og ubevidst. Svend Åge Madsen kan godt have forholdt sig be-
vidst til en given genre uden at have været påvirket af de konkrete ‘mønstertekster’,
hvormed jeg karakteriserer den. Endvidere vil jeg søge at vise nogle af de mange
formidlinger, der har dannet forudsætninger for, at Svend Åge Madsen kan siges at
have arbejdet videre med den menippæiske satires synsvinkler og teknikker uden
nødvendigvis at have haft kendskab hverken til denne sære betegnelse eller til gen-
rens oprindelse. Den yderste kreds af alt dette er den almene intertekstualitet, ‘den store
dialog’ i ‘den store tid’, enhver tekst indgår i.

Alt dette kan – og bør – vendes 180 grader: hele denne intertekstuelle relatering er
mit subjektive ansvar og skyldes læsningens fundamentalt differentielle karakter. Alle kategorierne
og enhver indplacering i dem forudsætter min traditionsbevidsthed, mit kendskab til
genrer, stilarter, perioder og specifikke værker. Når det forholder sig således, ville det
være nærliggende at gå det næste skridt: til den opfattelse, at al intertekstualitet alene
ligger i læsningen, at al dialog er receptionens konstruktion – altså ren projektion, et
monologisk fantasme. Men den modernistiske solipsisme forekommer mig en bedrø-
velig og uholdbar holdning, også inden for receptionsteorien. Jeg går som nævnt ud
fra, at der er et værk, skabt af en forfatter, at forholde sig til. Men skematisk set opfatter
jeg min rolle som fortolker således:  Foruden at gennemføre den basale analyse af et
værks intratekstlige strukturer trækker jeg to cirkler omkring det. Først den indre cirkel,
der omfatter værkets umiddelbare resonansrum – de direkte dialoger, de klart påvise-
lige periode- og genrerelationer. Dernæst en videre cirkel, hvori jeg for egen regning og
risiko søger at uddybe og forfine værkets betydningspotentialer, profilerer det ved at
indsætte det i litteraturens og kulturens store tid.

Jeg sammenligner med filosoffer og litterater, som jeg ikke går ud fra, at Svend Åge
Madsen har læst, hvis jeg mener, at sammenligningen fremmer forståelsen af et ‘for-
melt’ træk i et givet værk, der udmærket kan åbne for en filosofisk problemstilling i
forfatterskabet. Interessen i en sådan sammenligning er analytisk og teoretisk, ikke
historisk-genetisk; den hævder altså ingen påvirkning eller anden form for bevidst dia-
logisk forbindelse. Med Eliots ord ønsker jeg til kontrast eller sammenligning at placere
forfatteren blandt de døde – og levende, må jeg tilføje. Den medskabende rekontekstualisering

opfatter jeg som en legitim metode til at opnå og formidle forståelse, hvorved jeg tilslut-
ter mig Bachtins forståelse af forståelse: „Forståelse som korrelation med andre tekster
og reinterpretation i en ny kontekst (i min egen kontekst, i en samtidig kontekst og i en
fremtidig). Fremtidens foregrebne kontekst: en følelse af at jeg har taget et nyt skridt (er
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gået fremad). Faser i forståelsens dialogiske bevægelse: udgangspunktet, den givne tekst;
bevægelse tilbage, fortidige kontekster; bevægelse fremad, foregribelse (og begyndelsen)
af en fremtidig kontekst“ (Bachtin 1986, s. 161f.).

På baggrund af den foregående næsten uforbeholdne tilslutning til hovedpunkter i
Bachtins menneske-, sprog- og litteratursyn er det måske uklart, hvorvidt jeg kan holde
ham på passende distance og hævde min selvstændighed? Nu er dette som nævnt ikke
en afhandling om, men med Bachtin, dvs. en sammenhæng, hvor jeg tager af ham, hvad
jeg kan bruge og ikke behøver at bekymre mig om resten. Men selv om jeg ikke tager
kritisk stilling til alt det, der forekommer mig problematisk i hans samlede produktion
(hvis omfang som nævnt er yderst omstridt), kan jeg med ro i sindet påpege, at der
mellem alt, hvad Bachtin har skrevet og denne afhandling er en fundamental og kolossal forskel.
Bachtins værk ligger på godt og ondt på et højt generaliseringsplan, er teoretisk og fi-
losofisk af karakter. Heri ligner han samtidige modparter og paralleller som Georg
Lukács og Walter Benjamin. Hans forfatterskabsstudie af Dostoevskij uddestillerer
poetikken af dennes ‘Gesamtwerk’ og Rabelais-bogen er af næsten samme art. Skønt han
i del- og detaljeanalyser demonstrerer en uovertruffen analytisk sensibilitet, gennemfø-
rer han intetsteds en helhedsfortolkning af et værk, lige som han stærkt underbelyser
udviklingen i de analyserede forfatterskaber. I sin introduktion til Problems of Dostoevsky’s

Poetics vurderer Wayne C. Booth – med den vægt, det giver selv at være en af de bety-
deligste romanteoretikere og -analytikere – Bachtin behørigt superlativisk, men noterer
blandt sine kritiske forbehold: „Most seriously, his failure to settle into sustained study
of any one of Dostoevsky’s works and his persistently high level of generality often ma-
ke me impatient for more of the sort of analysis he is capable of“ (Bachtin 1984, s.
xxvi).

Modsætningsvis er denne afhandlings engagement rettet tekstanalytisk mod de enkelte

værker i deres helhed. I forhold til Svend Åge Madsens forfatterskab er jeg som nævnt
optaget af udviklingen, dynamikken og hvert værks tilføjelser af facetter til mangfoldigheden
i højere grad end det for alle værkerne fælles. I min værkorientering er jeg uhjælpeligt
præget af nykritik, strukturalisme og diverse nationale afarter af ‘formalisme’, herunder
den bemærkelsesværdige tekstanalytiske tradition i dansk litteraturkritik på tværs af de
fleste grupperinger. I tekstanalyserne søger jeg selvsagt at aktivisere min samlede erfa-
ring som forsker og underviser. Intertekstualitet kan næsten betegnes som et marginalfelt
i min afhandlings opslugthed af værkerne som (relative) helheder, men jeg har valgt at
trække det frem som problematisk og perspektivrigt. Min – åbne og varierede – tekst-
analytiske metodik reserverer jeg derimod til alle de efterfølgende praktiske demonstratio-
ner; ikke alt skal afsløres på forhånd. Blot tre bemærkninger. – For det første: Én af de
interessante genopdagelser, arbejdet gav anledning til, var Eberhard Lämmerts Bau-

formen des Erzählens („Fortællingens grundformer“, 1955/67). For nogle år siden vakte
Peter Brooks opmærksomhed med sin udmærkede Reading for the Plot (1984), ikke
mindst på grund af betragtningerne over anticipation og retrospektion. Med Jorge Luis
Borges’ tidslogik som autoritet vil jeg med fasthed hævde, at Bauformen des Erzählens på
spørgsmålet om foregribelse og tilbageblik repræsenterer en forbløffende videreudvikling
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og analytisk konkretisering af Reading for the Plot. – For det andet: Det er jo netop et af
min afhandlings hovedmål at demonstrere Bachtins brugbarhed til det, han ikke selv
gennemførte: helhedsanalyser af enkeltværker. – For det tredje: Som antydet skete det
måske største skred under arbejdet på denne afhandling ved en konvergens mellem to
begivenheder: dels at jeg satte mig ind i/etablerede en filosofisk kontekst for Svend Åge
Madsen, dels at jeg stiftede bekendtskab med Michail Bachtins ungdoms- og alder-
domsfilosofi. Den fra to steder udløste bevægelse i fænomenologisk og eksistentiel ret-
ning sætter som venteligt også dybe spor i min tekstanalytiske tilgang.

Næste kardinalpunkt er min placering i relation til Svend Åge Madsen som person. Det
ville det være vanvittigt at skrive om en nulevende forfatter uden kontakt med vedkom-
mende. I mit interview med Svend Åge Madsen af 10.11.86, ved projektets første be-
gyndelse, diskuterede vi tilbageholdenheden over for „forholdsvis levende forfattere“,
og at det tilsyneladende især er afdøde forfatteres kommentarer til egne værker, der
interesserer kritikken. Inden for teatret havde Svend Åge Madsen oplevet det således:
„Dér er de vant til at arbejde med Holberg og Shakespeare, som man jo ikke kan
spør-ge til råds. Når de så står med en tekst af mig, kan de ikke finde på at gå til mig.
Det kan føles beklemt, når man er til stede ved prøver. De har lavet deres egne versio-
ner, og så sidder der en anden autoritet dernede.“ Jeg har taget lange interviews med
Svend Åge Madsen; hørt mange foredrag af han og oplevet ham som en nøgtern og
skarpsindig kommentator af egne værker; talt meget med ham; ved bestemte lejlighe-
der bedt om hans skriftlige kommentarer, fået dem og taget hensyn til dem.35

Men lige så afgørende er distancen mellem kritiker og forfatter. Den holdning har jeg
bogstaveligt efterlevet, ved at jeg i afhandlingens egentlige, fireårige skrivefase ingen

kontakt har haft med Svend Åge Madsen. For at forstå må man stå på afstand. For at
kunne spille sin aktive rolle som læser-kritiker må man have bevægelsesfrihed. Og at
læseren har en sådan rolle er faktisk et tema, der i vidt forskellige udformninger fra det
satiriske til det respektfulde går gennem hele Svend Åge Madsens forfatterskab. „Disse

linier bliver til i dette øjeblik takket være dig./ Tak, læser“, står der som motto for 7. kapitel af
Lad tiden gå, det sidste værk, jeg tager op (Madsen 1986, s. 123). På den anden side er
der et naturligt modsætningsforhold mellem forfatter og kritiker, som det kan være nyt-
tigt at gøre sig klart. Forfatteren har brug for læseren, kritikeren, til færdigrealisering af
sit værk. Men set med forfatter-skaberens øjne er ingen læsning eller analyse god nok,
for den repræsenterer et bestemt udgangspunkt og en begrænset horisont, er dermed
kun en partiel realisering af værkets uendelige betydningspotentiale. Netop dette ligger
i Bachtins begreb om superadressaten. Men ingen kritiker kan eller bør udfylde rollen
som superadressat.

Kritikeren har brug for forfatteren til en række faktiske informationer og til at få
kendskab til skabelsesomstændigheder og intentioner, der kan føre til såvel frasortering
af indfald som tilkomst af nye. Samtidig er det væsentligt for kritikeren ikke at lade sig
styre af forfatteren. For enhver forfatter er det nærliggende at søge at sikre den rette
forståelse af sit værk og influere det tilblivende billede af sit forfatterskab. Som læser og
privatperson er hans tolkning imidlertid lige så begrænset som enhver anden læsers,
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hvortil kommer hans særlige tilskyndelse til at læse intentionelt. I det før citerede inter-
view kommenterede Svend Åge Madsen også denne problemstilling:

„Jeg tror da også, at man er en dårlig læser som forfatter. I den forstand at
man selvfølgelig læser sine intentioner ind i værket.  Hvis man har haft drøm-
men om, at det skulle blive et stort blomstrende værk, og det så er blevet en
tør pind, kan man stadig se noget af det, der blomstrer. Jeg tror ikke, at man
er særlig teksttro som forfatter... Forfatteren taler om de forestillinger, han har
haft, og dem kan man så bruge, hvis man kan.“

Det har jeg ofte kunnet, men jeg har også søgt at værne om min selvstændighed og
ikke-indforståethed. Jeg opfatter (som allerede markeret) ikke forfatterens kommen-
tarer  til egne værker som ubetinget autoritative for eksistensen eller ikke-eksistensen
af givne intertekstuelle forbindelser (autoriteten må være begrænset til, hvor meget
forfatteren kan huske bevidst at have intenderet). Et andet niveau: Jeg anser hverken mo-
dernismen eller postmodernismen, ja, end ikke den efterfølgende suveræne håndte-
ring af en bred vifte af prosaens muligheder for de eneste rigtige måder at skrive på.
Og jeg prøver – efter lang tids indlevelse og tilegnelse af forudsætninger – at huske
min lejlighedsvise fremmedhed (for ikke at sige fortvivlelse) over for visse værkers
latent aggressive eksklusivitet og fordringsfuldhed.

Et tredje niveau: Fra forfatterskabets begyndelse og forstærket i de senere år har
Svend Åge Madsen ved referencer, genoptræden af figurer, navne, slægter m.v. opbyg-
get et af de største sammenhængende litterære universer i dansk litteratur. Det vil i høj
grad fremgå af det følgende. Niels Dalgaard, der har været specielt optaget af denne
sammenhæng, som han betegner som Madsens „makro-tekst“, fremhæver blandt me-
get andet disse funktioner med den: „Udover at Madsen på denne måde skriver sine
tidligere værker om uden at ændre et komma i dem – hvilket jeg synes er flot – så bi-
bringer han gradvist sit fiktive univers stadig større sammenhængskraft“ (Dalgaard
1991, s. 190). Der er meget rigtigt i det, og det ligner næsten en form for overførsel på
det enkelte forfatterskab af Eliots tidligere refererede tankegang: litteraturen som én
stor orden, hvor alle tidligere værker modificeres ved tilkomsten af hvert nyt værk. Blot
vil jeg tage forbehold over for en mulig konsekvens for læsningen af de enkelte værker.
Dersom man i nævneværdigt omfang nærmer sig det enkelte værk udstyret med senere

værkers optik og omtolkninger, gør man sig til offer og redskab for en overstyring. Sam-
menhængen fungerer da ikke som en relativiserende udvidelse af det enkelte værk, men
som en lukning og fastlåsning. Som læser kan man ikke yde det enkelte værk retfærdig-
hed uden at tage højde for tidens irreversibilitet i form af skabelseskronologien. Man bør
fokusere på værkets fortidsrelationer og lade dets fremtid stå åben, i det højeste konsta-
tere elementer af anticipation i forhold til senere værker.

Læserstrategisk vil jeg altså hævde en asymmetri mellem værkerne: de senere forud-
sætter de tidligere, ikke omvendt. Det mener jeg at kunne begrunde med illustration i
forholdet mellem Tugt og utugt i mellemtiden (1976) og Se dagens lys (1980), der sætter pro-
blemstillingen på spidsen. Se dagens lys bygger meget direkte videre på fortæller-



konstruktionen i det tidligere værk og viser sig at ‘handle om’ skabelsen af dette værk.
Relationen til dette værk er selvsagt yderst central. Men herfra kan ikke sluttes, at det
omvendte er tilfældet. Fortællerkonstruktionen i Se dagens lys er en art selektiv genbrug,
en omfortolkning, en drejning, der fremhæver bestemte aspekter. Men ikke så få fortol-
kere af Tugt og utugt i mellemtiden har næppe nævnt Ato Vari, før de fortsætter til Elef og
Maya og ‘forklaringen’ i Se dagens lys. Jeg ser det som en indskrænkning af de litterære
og filosofiske dimensioner i Tugt og utugt i mellemtiden. Én gang skrevet kan Se dagens lys

ikke tænkes ud af forfatterskabets univers og den særegne gensidighed i dette. At Se

dagens lys er kronologisk senest og skrevet med Tugt og utugt i mellemtiden som forudsæt-
ning og reference, ikke omvendt, er imidlertid en ‘banal’ skabelsesomstændighed, som
det er i værkets, forfatterskabets og dermed også forfatterens interesse, at der tages
hensyn til. Ikke at gøre det svarer principielt til, at man som læser lader sin opfattelse af
hovedpersonen i Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren styre af de drastiske
omfortolk-ninger af figuren i senere værker af samme forfatter.

Jeg har med det umiddelbart foregående foregrebet det næste og sidste punkt af
denne „Foregribelse“: forholdet til tidligere fortolkere af Svend Åge Madsens værker. Jeg
føler ingen forpligtelse til at fremlægge en udtømmende oversigt over alt, hvad der
hidtil er skrevet om Svend Åge Madsen, og finder det heller ikke nødvendigt eller spe-
cielt formålstjenligt at stille tidligere kritikere op på en række og give dem karakterer.
Markante tendenser i et forfatterskabs anmeldelsesskæbne kan godt være interessante,
og undertiden vil jeg tage dem med i billedet. Endvidere mener jeg, at humanistisk
forskning – som al anden – udvikler sig gennem kendskab til og dialog med den hidti-
dige forskning på et givet felt: inspiration og ikke mindst kritik og forkastelse er forud-
sætningen for nye tolkninger. Det vil forhåbentlig fremgå, at jeg har sat mig tilstrække-
ligt ind i tidligere kritik og også taget stilling til den. Men for min fremstilling ville glo-
bale vurderinger af massen af hidtidige tolkninger være ude af proportioner og afspo-
rende. Jeg forholder mig undervejs til et stort antal andre kritikere med alt fra enighed
til kritik, når jeg møder dem i sagen, problemet, detaljen. I den forbindelse kunne man
finde eksempler på de fleste af Bachtins diskurskategorier. Men lige som i forhold til
intertekstualitetsteoretikerne er det i alle tilfælde ment som velvillig demarkation. Alle de i
min fremstilling nævnte bidrag, hvadenten jeg tilslutter mig eller problematiserer dem
på det givne punkt, repræsenterer kvalificerede synspunkter, jeg finder grund til at tage
alvorligt, også i det ene tilfælde (i 3.2), hvor en delanalyse er motiveret polemisk. Man
kan ikke slutte modsætningsvis om den forskning i forfatterskabet, der kun figurerer i
litteraturlisten. Nogle af disse bidrag har jeg følt mig så meget på linje med, at jeg ikke
har haft behov for at profilere mig i forhold til dem. Og så er der måske én eller et par
tolkninger, hvor min uenighed på enkelte eller de fleste punkter er så stor, at jeg har
opgivet åben polemik som afsporende for analysen – og blot ladet min stærke uenig-
hed virke i det skjulte som polemisk drivkraft for et positivt analytisk alternativ.

Såvel i relationen til Svend Åge Madsen som i forholdet til tidligere fortolkere vil jeg
understrege min position som bestemt adressat – med en begrænset horisont, som kon-
frontationen med mit emne ganske vist har givet mig rig anledning til at udvide. Jeg
forpligter mig på en sammenhæng, der lader mangfoldigheden, herunder det enkelte



værk, komme til sin ret. Og jeg har ingen illusioner om at ‘udtømme’ de analyserede
værker, heller ikke i afhandlingens største analyse; min dristigste ambition med de
mange synsvinkler, jeg dér anlægger, og den grundighed, hvormed jeg søger at udfor-
ske dem, er at anskueliggøre værkets uudtømmelighed.




