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På et stort syinposion oin metaforen, afholdt på University of Chicago i 1978, 
indledte forfatteren til The Rhetoric of Fiction, Wayne C. Booth, sit oplzg 
med et overraskende lille regnestykke: Han havde studeret bibliografierne for 
1977, og selv om han hurtigt havde opgivet at tzlle, mente han at kunne påstå, 
at der alene i det år var produceret flere titler om metaforen end i hele tankens 
historie for 1940. Ved hjzlp af sin lommeregner havde han så ekstrapoleret, at 
hvis denne udvikling fortsatte, ville der i år 2039 vzre flere metaforstuderende 
end mennesker! 

Dette er naturligvis mildest talt en hype;bel, altså en lille retorisk figur, som 
Booth ryster ud af zrinet for at fange tilhØrernes interesse allerede fra start. 
Men den afspejler alligevel den kendsgerning, at studiet af metaforen navnlig 
siden inidten af 1960'eme har vzret voldsomt accelereret, også og måske iszr 
uden for litteraternes traditionelle fagkreds. 

Ligesom for dametojets vedkominende kan det have sine vanskeligheder at 
årsagsbestemme de modebØlger, der med jzvne mellemrum overskyller den 
akademiske verden. Hvad interessen for - eller fascinationen af - metaforen 
angår (den synes at Iiave bidt sig så godt fast, at dens forelØbige historie snart 
kan skrives), kan man dog nzvne som et elementzrt, fzlles traek ved de i ØV- 

rigt meget forskelligartede analytiske bestrzbelser, at man her for fØrste gang 
synes at tage metaforen alvorligt som andet og mere end enten et eksklusivt 
poetisk fznomen eller et retoiisk trick - og man fokuserer hermed på aspekter 
af metaforen, som traditionelt kun har vzret periferi behandlet eller blot nzvnt 
i forbifarten. Ikke mindst peger man på den kendsgerning, at metaforen - og 
sprogets figurativitet generelt - er irreduktibel: Man kan, som I.A. Richards 
liar gjort opmzrksom på, vanskeligt komme igennem tre sztningers alminde- 
lig prosa uden den, og prØver man at undgå den, kan man kun forsØge at gØre 
dette ved at opdage den. Og selv om ethvert metaforisk udsagn - for en logisk 
eller semantisk betragtning - er umiddelbart absurd, for så vidt man hzvder 
om en »ting«, hvad den oplagt for enhver ikke er, kan man alligevel naivt 
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spØrge: Hvis metaforbrugeren ikke mente, hvad han sagde, hvorfor sagde han 
SS ikke noget andet i stedet? 

Det er denne specifikt be~dnirzgstnc~.r.rige funktion, i videre forstaiid ogsi 
kognitivt og erkendelsesmzssigt, der har vzret genstand for forskning i en 
åi-i-zkke - og her har det fØrste problein bestiet i at komme ud over en t-raditi- 
onsrig opfattelse, cementeret siden den antikke retorik, ifglge hvilken meta- 
foren - og sprogets Øwige figurer - reprzseiiterer noget uegentligt. der i grun- 
den intet har med selve sugen at gØre. I De ortitore, der er skrevet i dialogform 
ined taleren Crassiis som stand in  for forfatteren, noterer Cicero siledes: 

»De ord, vi anvender, er enten 'egentlige' [proprial [ . . .], s i  at sige zgte 
[certa] betegnelser for tingene, ikke langt fra at vlere koimnet til verden 
[nata] sammen ined dein; eller de er 'overfØrtel, d.v.s. at de p5 en mide 
er anbragt p i  et sted, hvor de ikke hØrer hjemme; - eller, soin det tredje, 
'nydannelser', d.v.s. ord vi selv 

IfØlge Cicero er metaforen oprindeligt opstået soin kutuki-?se (dvs. et »lånt« 
udiryk, der udfylder en lakune i det eksisterende ordforråd som i bjergetsfocl, 
inØllens vinger osv.); men: 

»Oprindeligt skabt af n~dvendighedeii, dikteret af' mangel og fattigdom, 
har den efterhinden vundet udbredelse takket vaere sin tiltalende og be- 
hagelige virkning. Ligesom neiiilig klzdedragten oprindelig blev opfun- 
det for at beskytte os mod kulden og sidenhen efterhånden også kom til 
at tjene kroppens iidsinykning og vzrdige fremtrzden, siledes er meta- 
foren indfplrt af nØd, men har fundet udbredelse, fordi den vzkker be- 
hag. «3 

Det er imidlertid karakteristisk, at Cicero ikke er meget for at k o m l e  ind p i  
disse »overfØrte« udtryk og selv kun gØr det n~dtvungent: Det drejer sig om 
»ganske dagligdags foreteelser [...l .  Gud og hvermand har jo doceret disse 
ting, undervist i dein og til og med skrevet Izreb@ger i dein. Men jeg skal i- 
m~dekornme dit Ønske.. . (»Tonen er udprzget nonchalant«, bemzerker den 
danske oversztter, Tliure Hastrup, i sin indledning.) Langt mere inagtpålig- 
gende for Cicero, her i forbindelse med den rent sproglige udformning af ta- 
len, elocutin, er en gennemgang af prosarytmen, der afbrydes med bemzrk- 
ningen: »Tznk, om I havde valgt disse og tilsvarende ting til emne for vor 
dr~ftelse, f r e d o r  disse barnlige problemer med 'ord i overf~rt betydning' !c5 

Nonchalancen er i overenssteminelse med den opfattelse, at metaforen fin- 
des for at bidrage til »talens udsmykning og forsk@n~ielse«,Vor at t i l f~re  den 
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