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Magten og begæret 

Et af kendetegnene for 1980'erne er en ivivlen. En tvivlen p& modernite- 
tens mange legitimeringsprojekter, hvis funktion har været at hele 
menneskets oplevede værensmangel, men som efter det store humanisti- 
ske engagements sammenbrud er blevet udhulet. Interessant bliver 
hermed, hvorledes mennesket forholder sig til den værdiudtyndning i 
tegnene, som har udvandet nxsten ethvert orienteringshierarki, og hvor 
mangfoldige tydninger af omverdensfænomenerne er ligeværdige - 
sporgsmalet m& blive: Er det muligt for mennesker at forholde sig positivt 
til relativiteten, bev~geligheden og udskifteligheden, til fraværet af 
mening? Eller vil mennesket til stadighed soge mod enhedstænkningen, 
som syntetiserer de historiske og kulturelle processer, og nu simulere, at 
en heihed er at finde bag de uigennemsigtige og uigenkendelige virkelig- 
hedsbilleder? Forestillingen om at mennsket m& tage tilvzrelsens 
vilkårlighed og tilsyneladende meningsloshed på sig og opgive de trygge 
begrebsmæssige skematiseringer over omverdenen kræver imidlertid, at 
det kan magte sig selv og de mellemmenneskelige relationer, magte at sti3 
alene uden en overordnet »ledestjerne.« 

Suzanne Brogger har i sit forfatterskab forst og fremmest sat focus p2 
det stærke, selvberoende individ, som uafhzngigt af omverdenens normer 
og moral soger sine egne veje, og den kosmiske helhedsteori indskrives 
ofte eksplicit som et muligt svar p i  modernitetens grunderfaring, folelsen 
af fravær. Fortzllingen JA fra 1984 kan læses som et ækvivalent udtryk 
for Senmodernitetens specielle stemning af bade krise og ny positivitet. 
Det fortællende jeg svinger konstant mellem afmægtighed og stærk 
viljekraft under afsogningen af forestillingernes grænsesættende karakter, 
men hun er styret af en erkendelsesm~ssig nysgerrighed: sporgsmålet om 
den eventuelle sammenhæng mellem fremtræden og væren er centralt for 
hele fortællingen. 

JA er blevet karakteriseret som forvirrende, usammenhængende og alt 
for lang. Men Suzanne Brogger forsoger - meget bevidst tror jeg - at finde 
en skriveform, som er i overensstemmelse med samtidens brudte og 
flydende tegnunivers, og den form, der er valgt, er unik p& mange mader. 
Ved læsningen af bogen toner dens specielle stil hurtig frem: fornemmel- 
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