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Peter Madsen 

Modsigelsens poetik 
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Konklusion. 

Som gmndlag for enhver litteraturkritisk eller -pædagogisk praksis ligger en 
opfattelse af 'litteratur', et mere eller mindre eksplicit og eksplicitirbart 
begreb om, hvad det er for et emne der behandles. Gennem en 
eksplicitering af disse begreber kan en kritik af fremherskende typer 
pædagogisk-ideologisk praksis i forbindelse med litteratur funderes bedre 
end gennem blot og bar afvisning af enkelte eksempler. 

'Litteratur' indtager en ikke ubetydelig plads i dannelseshierarkiet; 
derfor har det en interesse ud over det rent litterære felt at fremdrage 
sadanne opfattelser til diskussion. 

Ofte er det ved at stille spargsmalet om den enkelte kritiske holdnings 
gmndlæggende begreb om det særligt litterære, det særligt poetiske osv, 
man kan na frem til centrale ideologiske styringer af den kritiske praksis. 
Sporgsmalet om litteraturens 'litteraritet', det specifikt litterære, blev 
stillet af de mssiske formalister pa en sadan made, at det stadte an mod 
den fremherskende litteraturopfattelse flere steder (saledes ved formalis- 
mens indfarelse i fremmede miljaer). Arsagen til det skal nok sages i 
formalisternes afvisning af beskæftigelse med tekst-eksterne forhold, 
hvorved biografismens og andshistoriens emner tradte ud af synsfeltet. 
Siden er formalismen dog pa forskellig made blevet integreret i litteratur- 
kritikken, af Wellek formidlet med den amerikanske ny-kritik, af Todorov 
introduceret i den franske debat. Bredt sagt lober disse tendenser sammen i 
koncentrationen om 'teksten selv', hvorved de placerer sig i den indtil for 
nylig fremherskende autonomiserings-tendens, som kan genfindes i en 
række videnskaber - eksemplarisk i sprogvidenskaben, hvis strukturelle 
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udgave da ogsa har givet inspiration til litteraturvidenskaben. Kritikken af 
'autonomismen' har siden antaget to  former, dels kritik 'udefra', dels 
-rydning 'indefra', dette kan antagelig siges at gælde sivel 
sprogvidenskaben som litteraturvidenskaben. Begge aspekter er nodvendige 
led i udviklingen af en tekst-videnskab, der forstar sit emne i dets 
sammenfletning med den samfundsmæssige heihed. Koncentrationen om 
teksten selv har tilfort litteraturvidenskaben en række erkendelser om 
tekstlige forhold, som den tidligere kritik enten ikke eller kun sporadisk 
besad, men i sig selv har 'autonomismen' ofte - blot mere tilsloret - 
reproduceret opfattelser, som ogsa lå til grund for tidligere stromninger i 
litteraturvidenskaben (introduktioner og kritik i Madsen 1967, 1969 og 
1971a). 

I det forste afsnit af det folgende vil ;eg vise, hvordan der bag e t  
eksempel p i  angel-saksisk ny-kritik ligger ganske traditionelle begreber om 
litteratur som udtryk for fyldig opfattelse af Mennesket, samtidig med at 
der ligger begreber om tekstens funktionsmade, som vil kunne integreres - 
og er ved at blive integreret - i kritisk litteratur-analyse. Det næste afsnit 
vil vise, hvordan en kritiker som Theodor W. Adorno med sit begreb om 
den digteriske teksts relative autonomi i forhold til den forhandenværende 
samfundstilstand og derudaf vokset sprogbrug giver mulighed for kritik af 
den umiddelbart eller middelbart lighedssogende (hermeneutiske) læsning 
af teksterne til fordel for en larsning, der ser teksterne som i sig selv 
kritiske. Savel Brooks, der benyttes som eksempel på New Criticism, som 
Adorno arbejder med begreber om modsigelser i de poetiske tekster, men 
på fundamentalt forskellig vis. Ligheder og forskelle i deres modsigelsesbe- 
greber kan da centralt vise de to opfattelsers forskellighed. Endelig vil jeg 
pa denne baggmnd diskutere Julia Kristevas begreber om tekstlige 
fænomener, hvorunder netop det poetiske sprogs særlige funktion som 
sprogkritik og dermed ideologi-kritik. 

1 .  NEW CRITICISM. Den tilsyneladende disharmoni 

Lad os tale kort her til meta- 
forens pris. 

Wimsatt & Brooks 

Metaforen er poesiens es- 
sens. . . 

Brooks 

1.1. Oplevelsen af det mangfoldige menneske 

Der er her ikke nodvendigvis tale om 'nykritik som sidan' eller om 'det 
typisk nykritiske', men om et tema, som jeg mener fremtræder i nogle 
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