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Læsningens allegorier 

sFar front elir7tirzaiir1g binary opposi- 
1iorl.r fr-oi?i Ilte critical vocab~rlary, olle 
cart orzly sltou) ihar binary differettce 
does 1 1 0 1  fir~tciiort CL< olte iliir7Fu. it does 
artcl thai certairt subvcrsiorts ihat seent 
to befal1 ir ir1 the cn'(icai nanntive ar-e 
Iogical!~ prior to  it arid necessary in i / s  
very cortsrructiort. Differertce is u fon71 
of u)ork to ille wterzt tJ?nt it plays be- 
yortd ilte control of any sul~ject: it is, in 
fact, tliat nitltn~rt u~liiclt n o  subject 
c o ~ ~ l d  ever- l>c consrituted«. 1 

Tidsskriftet hedder stadig Kr~lrur CG 
Klase. Men, sigcr redaktionen i sidste 
nr. (65-66), ICceK kan ogs5 Ireses som 
ffiilik CG Kullrrrar~alyse - og clen ny 
bcntevnelse er allerede blevet indop- 
taget i tidsskriflcts titelhoved. I mod- 
setning til »kultur,< er »klasse« altsa 
ikke blevet gentaget i den ny bcto- 
ning. Ordet er abenbart blevet uhcn- 
sigtsmzssigt - og signalerer ikke lzn-  
gere sagen. 

Men faktisk findes og53 den ganile 
benavnelse tilbage i det udvidede 
litclhoved. Der er alts5 ikke tale om 
en eskamotering, Snarere om en for- 
shydning i betoningen - en p5begyndt 
udslettelse, en censur der endnu ikke 
(?) er f8rt helt igennem. Maske cn 
manovre beskcgtet med den erasure, 

som dckonslrukiivisleriie Laler oni. 

Skulle det halwejs udskiftede ord 
v z r e  en metafor for det onenterings- 
skift, som »modebevxgelsernes bolge- 
bevzgelser« (som redaktionen af 
K&K no. 65-66 taler om) er  et andet 
udtryk for? 

Ellers har »klasse« som bekendt 
vxret universalsignatur i tidsskriftet. 
Nu er ordet blevet metafor for den 
losagtige mode - omend ganske bag- 
vendt, da det er dets (delvise) fravzr, 
der giver det en udtryksfuldhed, det 
ikke har haft lznge. 

Og dog. Tiderne er ganske vist 
abenbart ikke, hvad de har vzret,  og 
»klasse« m3 ud. Men det betyder 
maske ikke, ikke nodvendigvis, at den 
gamlc analysemade smides bort? Eller 
at det, der gennem snart mange ar 
har vzret K&Ks problem - det litte- 
r z r e  ubehag - er blevet anderledes? 

Tiden vil vise, om man i det lit- 
teraturvidenskabelige tidsskrift vil 
begynde at l zse  litteratur, eller om 
man vil fortsxttc nied at udove idco- 
logikritik. Erstatningsdannelsen kul- 
turanabe  lover ikke godt. Hvorfor 
den ikke gor det, vil jeg illustrere 
gennem en diskussion af Torben 
Kragh Grodals »Fiktion som moderne 
mentall software« (K&K no. 64). Jeg 
ser Grodals artikel som eksemplarisk 
for tidsskriftets dominerende, kultura- 
nalytiske Izscmade. Og at denne 
made at l z s e  p8 er paradigmatisk for 
K&K og dcrmed ogsa for tidsskriftets 
litteraturteoretiske approach, som 
»kritik af kritikken«, kan man maske 2 

se udtrykt i Jprgen Holmgaards »Pan- 
dora's Box Revisited« (i K&K no. 65- 
6 6 ) .  

»Klasse« er forsvundet. Mcn blot 
for at dukke frem som nkulturanaly- 
se«. Hvorved alt e r  ved det gamlc. I 
artiklen »Historie i amerikansk lit- 
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teraturforskning* ( K m  no. 64) taler 
JGrgcn Holmgaard ganske vist om »de 
ideologikritiske pointer« som »t@mt 
ud i begyndelsen af 70'erne« og er- 
stattet af en historisk eller socialhi- 
storisk orientering. Og nu altsa, i 
endnu et skift, kulturanalyse. Men det 
er ren etikettering, vil jeg pasta. Nye 
navne, samme grundlxgbende orien- 
tering. Hvilkct vil sige: meningen med 
litteraluren er udenfor litteraturen. P3 
bagsideomslaget af K&K no. 64 hed- 
der det eksempelvis lapidarisk-pro- 
grammalisk: »tekstanalysen er en del 
af kulturanalysen...«. Altsa »tekst« er 
en delmxngde af »kultur« - og at 
analysere det fprste betyder at ind- 
ramme i det andet. 

Men hermed har man, som kultura- 
nalytiker, placeret sig i en meget 
velkendt figur - tvxrs gennem mode- 
bevxgelsernc og deres bplgedannelse 
- nemlig den liriliske position, som 
defineres af metaforen spejl: For at 
forsta »tekst« skal over.wttes til »kul- 
tur«. Eller i endnu en ovcr.wttelse: 
for at forsta »kultur« skal oversattes 
t i l  »historie«. Eller oversat endnu 
engang: for at forsta »fiktion« skal 
over.wttcs til »virkelighed«. 

Og hermed er man i kulturanalysen 
anbragt midt i spejlbilledets central- 
felt. Det sted, nemlig, hvor spejlets 
billede opfordrer kulturanalytikeren 
til at sfige »cl andet sted« - i virkelig- 
heden. Dvs. g& udenlor det sprog, 
som det fktive udtryk er gjort af, for 
at finde sandheden om det i en ver- 
den, der bestar af substaniiel social 
og historisk realilel. Dct fiktive er  ét 
sted, og det extra-fiktive er et andet 
sted - og nian m3 bevsge sig sidste 
sted hen, hvis man vil forsta forste 

sted. Altsa finde det objekt, der ka- 
ster spejlets billede, samtidig med at 
det skjuler sig i det. Samfundet som 
arsag, litteraturen som virkning. 

Men at g3 udenfor det spejlede p8  
denne made, er netop at forblive 
indenfor dets billede. Hermed bringer 
man sig, som marxistisk kulturanalyti- 
ker, i et bizart forhold til den tradi- 
tion, man kritiserer. Eksempelvis 
kritiseres nykritikken for at v z r e  en 
rent vzrk-immanent analysemade. 
Pastanden er ikke uden sandhed. Men 
for nu at komme ud af det vzrk- 
immanente gar man inlaginart tilbage 
til dét extrapolerede billede, man 
kalder virkelighed. Altså til det andet, 

det ex-manente, som frembringes som 
en del af det samme, det immanente. 

Spejlet har abenbart sin egen dia- 
lektik og dets skin er  ikke uden videre 
til at kaste af sig. Hvorfor ikke? Fordi 
det gzzldcr omgangen med sproget og 
det virkelige - og fordi det sprog, der 
tales, er traditionens meiafysiske 
sprog. For kritiserede savel som for 
kulturanalytiske kritikere. 

Det gzelder givetvis ethvert sprog, 
at det bliver en fange af den referen- 
tialitet, det altid indfprer. Altid og 
uundgaeligt - willy-nilly. Intet subjekt 
bevaïger sig afklaret gennem det 
sprog, der organiserer dels diskurs. 
Der er  altid inden for diskursen noget 
andet end subjeklet, der strukturerer, 
hvad det er  der siges. Man kan, som 
i strukturalismen, benzegle denne 
teksllige andethed. Eller man kan, 
som i de post-strukturelle lasninger, 
spge at udvikle en analysepraktik, der 
reflekterer andethedens tilstedevarrel- 
se - jvf. ovenstacnde lapidariske be- 
markning af Barbara Jolinson. I 
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