
David Simpson 

Litteraturkritikken og dens 
tilbagevenden til historien* 

Ingen rimeligt opmzrksom lzser af de vigtigste tidsskrifter inden for 
litteraturkritik og teori vil have overset den aktuelle interesse i noget, 
som kaldes »historie«, enten under den przcise betegnelse en »ny 
historisme« eller som del af et engagement i a t  udvikle polemiske og 
politiske anvendelser i nutiden af forskning i fortiden. Litteraturkriti- 
ske bager, som har politik eller historie i titlen er begyndt at brede sig- 
jeg er selv skyldig i begge dele -, som om også forlagene anerkendte 
de skiftende vinde. Et  velkendt universitetsforlag, som ikke hidtil har 
vzret kendt for sit engagement i det nye, har for nylig hzvdet - i de 
fedeste typer - at »litteraturhistorie vender tilbage« og at tre af forla- 
gets bager »driver genoplivelsen frem.« 

Den ny entusiasme for en referentialitets- og relevansretorik kan 
vanskeligt tilskrives noget generelt skifte i den sociale eller politiske 
kultur som helhed. Den kan måske forklares mere lokalt som resultat 
af en venstredrejning inden for den liberale akademiske subkultur 
som reaktion mod det politiske systems nzrmest vilde flugt til hajre i 
begyndelsen af 1980'erne. Regnbuekoalitionens vzkst, de stort set 
uomtalte men vigtige initiativer hos forskellige indianerbevzgelser 
(navajo, hopi, lakota, ashnishinabe blandt mange andre) og de lokale 
organisationer oprettet til forsvar for f.eks. centralamerikanere og 
miljnorganisationernc tyder alle på en sådan reaktion. På engelskin- 
stitutterne er det kvindebevzgelsen, som mest åbenlyst har forstyrret 
vores sjzlefred. Det kan således vzre, at en tilbagevenden til »histori- 
en« hos nogle lzrere (og mange zldre studerende) er udtryk for en 
almindelig foragelse i modkulturel aktivitet henover et bredt natio- 
nalt spektrum. 

Dette kunne i det mindste vzre én version af en rational forklaring 
på en historisk bevidstheds appel, en forklaring, som antager en vis 
reaktiv forbindelse mellem vores generelle kulturtilstand og den mere 
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lokale adfaerd inden for den akademiske profession. En anden teori 
om kulturel produktion kunne imidlertid finde på at understrege den 
diskontinuerte, selvstzndige autonomi i den akademiske subkultur, - 

nu set ikke som en der reagerer på historiens stnrre bevzgelser (hvis 
selve eksistens oveniknbet ville kunne anfzgtes), men på det blotte 
behov for forandring. Efter en periode på tyve år eller så, i Inbet af 
hvilken det har vzret fashionabelt at  benaegte eller undgå den trovzr- 
dige brug af' noget kaldet historie, kan det vzre, at dekonstruktion og 
relativisme er blevet tyranner snarere end rebeller, sådan at  en pro- 
fession, som af sig selv krzver et ritual af radikal forandring, nu må - 

snge efter en ny energikilde. Pludselig er det sexet at plzdere for 
referentialitet, og endog fashionabelt at  blive kaldt marxist, sålznge 
man ikke insisterer på  en for t z t  relation mellem teori og praksis og 
udviser nupassende adfzrd« på universitets område. 

Mellem disse to forklaringer på, at  man vender tilbage til historien 
- hvor den ene integrerer den intellektuelle klasse i en eller anden 
fremadskridende, hegelsk totalitet, og den anden kun understreger, 
hvadenten det er med glzde eller sorg, forbrugerkulturens amoralske 
opportunisme - er der givetvis en mzngde komplekse mediationer, 
som kan gnre rede for specifikke tekster, individer eller bevzgelser. 
Eftersom vi nxppe kan tale om en ensartet klasse af akademiske 
intellektuelle inden for en enkelt såkaldt disciplin - bemzrk i hvilken 
grad dekonstruktion f.eks. endnu skal til at  dukke op på nogle insti- 
tutter, mens den allerede er blevet en gammel stnvle på andre - så 
kan vi vanskeligt hzvde, at der er en generel konsensus om a t  vende 
tilbage til historien, eller at  ordet vil betyde det samme for alle dets 
brugere. Ligesom mange bannere kan historien måske virke bedst 
som symbol på et vagt fzllesskab blandt dem, som betragter sig selv 
som undertrykte eller udelukkede; så snart de får parlamentsstatus, 
er stridighederne om, hvorvidt én mands historie er en anden kvindes 
fiktion, destineret til at  begynde. De, der opstiller for historiepartiet, 
m5 skzrpe deres opfattelsesevne og skznke deres reklamekampagne 
nogen opmzrksomhed. 

Imidlertid synes det klart, at  oppositionen til historiepartiet på 
ingen måde er under oplnsning eller blot i en tilstand af intellektuelt 
ubehag. En af mine studerende gav fornylig udtryk for oprigtigt a t  
vzre  stimuleret af den idé, tilskrevet .Jacques Derrida, at  »historien i - - 

realiteten er fiktion.« Eftersom avant-garden krzver, at  der går et 
stykke tid, fnr den dukker op igen som plathed, således vil den ncom- 
mon sense«, som derved skabes, tendere til a t  begrznse enhver ny 
avantgardes totaliserende ambition, i szr  en, som ikke er komforta- 
belt i overensstemmelse med subkulturens praksisser og antagelser. 
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