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Latterens, komikkens og skammensJ~nomenologi 

Få underholdningsgenrer har en så åbenlys kropslig effekt som de forskellige 
varianter aCkomedien. Lzesere, tilhorere og tilskuere til komiske tekster kvit- 
terer på det mentale input med smil og latter af forskellig styrke. Muskel- 
kontraktioner omkring mund og luftveje er blandt de meget åbenlyse lystige 
reaktioner. Den komiske lyst eksisterer ikke som kropslas betydning i en auto- 
nom tekst. den opstår i et samvirke mellem tekst. bevidsthed og krop. Forsta- 
elsen af komikken må derfor tage sit udgangspunkt i dette samvirke: hvad er 
det i teksten, der får bevidsthed og krop til at reagere med smil og latter? 
Nzestcn alle ler på samme måde, men ikke ad de samme tekster. En situation 
der skaber gys eller gråd hos en lzeser. får en anden til at trzekke på smile- 
båndet. 

Indledningsvis kan vi analysere nogle typiske Izesninger af komiske tekster 
- hvor vi ved 'lzesning' forstår samspillet mellem tekst og lzeser. Den enkleste 
form er falden-på-halen-lagkagekomikken. Publikum ler hojlydt over, at per- 
soner falder på halen, taber bukserne, får en lagkage i hovedet, eller foretager 
en rzekke mislykkede handlinger (stammer, Izesper, slår sig over fingrene med 
en hammer 0.s.v.). Alle disse situationer er iilystfulde, hvis de overgår l m e -  
ren, og derfor må en del af lysten have at gare med, at denne lidelse ikke 
overgår mig, men den anden. De foruds~tter  samtidig en latent eller forud- 
gående identifikation med offeret for ulysten (det er f.eks. ikke s& morsomt, 
hvis det er en sten. der bliver ramt af en lagkage). Vi vil derfor hawde, at en 
forudsztning for komik er en forudgående og/eller latent ident~fikation med 
en person, der involveres i en iprincippel ulystvoldende handling. Identifika- 
tionen kan enten vrere positiv - den der får hammercn over fingeren, kunne i 
princippet vz re  mig, d.v.s. man identificerer sig med den lidende - eller nega- 
tiv (- som når generaler og skoleinspektarer får lagkager i ansigtet): denne 
eller hin myndighedsperson definercr mig ved den magt, han udover over 
mig, og der sker i den komiske situation en symbolsk suspension af det anti- 
jeg, den lidelsens agent, der negativt definerer jeg'et som lidende. En varia- 
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