
Carsten Sestofi 

Marginalitet og kanonisering 
Georges Perec i det litterzre felt 

Ainsi, l'opirlion des gens de go12 est trompeuse 

et le jugement de lu fode inconcevable. 

Flaubert: Bouvurd et Pécuchet 

Indledning 

»Hvem kunne have forudset Perecs posthume skzbne?«, spurgte Maurice Na- 
deau sig selv i 1992;l selv hos Georges Perecs forlzgger fra 1965 til 1975 vak- 
te kanoniseringen af Perec undren: dens hastighed, dens omfang, dens intema- 
tionale omfang. Ikke mindre forbavsende er hans v a k s  karakter. SkØnt roma- 
neme indtager en prominent plads, er det f ~ r s t  og fremmest vzrkets komplek- 
sitet og mangfoldighed, der er markant.2 Det blander humor og tragik og rum- 
mer h~respi l ,  teater, digte, selvbiografi, film, artikler, en mzngde skrifter af 
vanskeligt klassificerbar art og den måske mest bizarre genre for en anerkendt 
forfatter: krydsogtværser. Perec ligner ikke nogen anden fransk forfatter, i al 
fald kun partielt: Michel Butor hvad angår vzrkets mangfoldighed og uklas- 
sificerbarhed; Michel Leiris hvad angår den distancerede måde at omgis det 
selvbiografiske på; Raymond Queneau hvad angår humoren og den litterzre 
konstruktivisrne. Perec er altså en uklassificerbar forfatter. Men hvad vil det 
nu sige? 

For at give en forste formulering af problemet ved Perecs uklassificerbare 
karakter kan man tage udgangspunkt i grunden til Nadeaus undren: Perecs for- 
fatterskab synes at have det saerkende, at vzrkets produktion og dets reception 
er uafhfengige af hinanden. Perec blev fØdt i 1936, debuterede i 1965 med ro- 
manen Les Chosrs, udgav sit hovedvzrk La Vie mode d'emploi i 1978 og d ~ -  
de i 1982. Han var altså aktiv i denne excessivt innovative periode i fransk 
kultur, der har givet dansk (og amerikansk etc.) litteraturvidenskab en betyde- 
lig del af sine teorier. Men det er alligevel, som om Perec er en Ineget nyere 
apparition end jaevnaldrende forfattere som Sollers og Le Clézio og samtidige 
intellektuelle som Foucault og Derrida. Og denne afstand mellem produktio- 
nen og receptionen af Perecs vaerk findes ikke kun i Daninark, hvor recep- 
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tionen af Perec endnu er i sin begyndelse, bortset fra overszttelsen af hans 

debutroman Ting i 1969, som antagelig kun huskes af få. 
Når det virker, som om Perecs vzrk er opstået i et helt andet Frankrig end 

hans generationsfzllers, hznger det sammen med konstruktionen af den nyere 
franske litteraturs historie. Denne historie er som s5 ofte konstrueret af dens 
dominerende aktorer og er derfor partisk og particl. Pcrecs uklassificerbare 
karakter består i ,  at han var marginal i denne partielle historie, men senere blev 
central. For at skrive historien oin produktionen og receptionen af Perecs 
vzrk,  soin det er hensigten i denne artikel, må man derfor indskrive Perec i 
den historie, som han tilsyneladende ikke havde noget at gore ined. 

Analysen af relationerne melleni produktionen og receptionen af Perecs vzrk 
og den samtidige litteratur bygger på Pierre Bourdieus sociologi. Til forskel 
fra mine tidligere teoretiske introduktinrier til denne,? som jeg ikke vil gentage 
her, drejer det sig altså oin at arzvende Bourdieus metodologi i praksis. Der er 
et stort skridt fra den teoretisk orienterede lasning af hans vzrker [il fors@get 
på selv at sztte hans metode i v ~ r k ,  som inan forbliver lykkeligi uvidende om, 
hvis man lader sig naje med den teoretiske diskussion af teorien. Da den fore- 
liggende analyse er mit farste f o r s ~ g  på at anvende Bourdieus sociologi, gik 
det ffirst &er nogen tids bulimisk l ~ s n i n g  og fanilen i m ~ r k e  op for mig, at 
jeg var i gang med at samle materiale til en beskrivelse af Perecs trajectoit.c. 
d.v.s. hans bane i det litterzre felt, forstået som den tidslige serie af successive 

positioner, der er relateret til andre positioners tidslige serier. 
At analysere Perecs bane i det litterzre felt vil sige at relatere Perecs litte- 

r m c  projekter og produkter til institutionelle systeiner soni forlag og tidsskrif- 
ter, til systemet af litterzre positioner og de dertil knyttede specifikt litterzre 
valgmuligheder (»l'espacc des possibles littéraires«), f.eks. genrer, foriiier, 
temaer, referencer, problematikker etc., sanit udviklingen i disse. Det drejer 
sig derfor ikke om at forstå Perecs litterzre projekler i forhold til poliliske? 
Gkonomiske, sociale, åndelige etc. bcvzgclser i samfundet som helhed, men 
oni at se dem i forhold til den sanitidige litteraturs sociale niikrokosmos, i 
hvilket de har deres udspring og deres virkning. 

For at forsta det litter~cre relts funktionsmåde i denne periode iiiå nian imid- 
lertid også unders~gc forholdet mellem dette og andre felter som de universi- 
tzre,  politiske og intellektuelle. Nar inan t i l f~jer  disse analyser en tidslig di- 
niension og dernied skriver en strukturel historie, ser nian, at Perecs projekt 

ikke udelukkende er determineret af disse systemer; lian reagerer ogsa imod 
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