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»Om post-modernismen er 
næsten alt allerede sagt fra 

- 

begyndelsen.. . 

»Om post-modernismen er nzsten alt allerede 
sagt fra begyndelsen ...N 

Umberto Eco, 1985 

Om postmodernismen er nzsten alt allerede sagt fra begyndelsen ... 
ja. Det ei. et ret fifligt motto, Eco dér lader sig citere for. 

Bem~rkningen parafraserer nemlig i pop-form en af de prominen- 
te postmodernistiske - mere przcist: poststrukturalistiske - pointer. 
Som en slags fortzttet trailer for indsigter fra den endelase textualitet 
i en Jacques Derrida's skrifttznkning frem til simulacrets logik: - kopien 
af kopien hvis original, oprindelse, 'farste instans', referent for-taber 
sig i labyrinter af uendelige, helt udvendige henvisningsrelationer. 
Hos Eco er denne erkendelse blot nyttigt hzvet til metaplanet - vendt 
mod begrebet om 'postmodernismen' selv. Desuden: at nzsten alt 
allerede er sagt om postmodernismen - i betydningen alt muligt for- 
skelligt - kan man forvisse sig om ved at tage et check på definitioner- 
ne af 'postmodernisme' og 'det postmoderne" blandt de for kanonisk 
erklzrede skrifter i de postmoderne profeters egne biblioteker. Ander- 
ledes formuleret - ordet til Eco: »Uheldigvis er 'post-modernisme' 
en betegnelse, der kan bruges til hvad som helst« (1985:62). Og: at 
næsten alt allerede er sagt om postmodernismen - i betydningen sagt 
tidligere - skal man blot foretage distrzte ransagninger i kunst-, kri- 
tik- og teorihistoriens arkiver for at  fremdrage bogstavelige og tilsyne- 
ladende fzldende indicier for. Dette: 'allerede sagt' er måske også en 
af de konklusioner, vi kan ankomme til i denne sammenhæng - om- 
end det vil ske på et mere beskedent generalisationsniveau og med en 
anderledes historisk kontant pointe og konkret adresse. Endelig: der 
gives en helt plat form for Izsning af mottoet, som vi indledningsvis 
med fordel vil kunne opholde os et ajeblik ved. Nemlig: Postmodernis- 
men er en gammel nyhed! 

Altså: Nu er det vanskeligt ikke at erklzre sig enig i udtalelser der 
hævder, at der hviler en art postmoderne forbandelse over projektet: 
at  fremdrage de signifikante trzk i postmodernismen og stadfzste 
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deres oprindelse, udgangspunkt, begyndelse. Fredric Jameson indram- 
mer fx., at samtlige de konstituerende trzk han opregner som post- 
modernistiske »kan påvises, fuldt udviklede, i denne eller hin forud- 
gående modernisme« (1984:56). Umberto Eco anfarer - ud fra en helt 
anden definition af postmodernismen, bprr det måske noteres - at der 
er en tendens til at lade betegnelsen få betydning bagud. Farst blev 
den brugt til at indfange visse tendenser i kunst og litteratur inden for 
den sidste snes år. Så blev den ligeså langsomt strakt baglzns ned til 
århundddets begyndelse. Og bevzgelsen fortsztter - skriver han -: 
»så om kort tid er betegnelsen post-modernisme formentlig nået til 
Homere (1985:63). Også Morten Kyndrup var i sit indlzeg om postmo- 
dernistisk litteratur ved »Klogefestivalen i Arhusa2 i november sidste år 
inde på, at der er noget »meget drzbende* over »spargsmålet om 
hvem og hvor og hvornår«. Specielt over »holdningen: 'allerede 
sagt'. Altså ... det dér med postmoderne og postmodernisme, det er 
der ikke noget nyt i. Det er allerede sagt forlzngst~. Fordi man kan 
spore postmodernistiske trzk i litteraturen hvor og hvornår man vil - 
blot man er tilstrzkkelig ihzrdig. Han afviste derfor denne type af 
overvejelser som ufrugtbare, forvrzngende - ja, karakteriserede dem 
direkte som uheldige, idet de blokerer for »diskussionen af hvad det 
(dvs. postmodernismen, jfj) egentlig betyder«. Hvilket han så selvfal- 
gelig i stedet anbefalede, at man focuserede på. 

Imidlertid. Overfor begreber og fznomener der - som Kyndrup 
også er opmzrksom på - kun definerer sig negativt i forhold til 'mo- 
dernismen' eller 'det moderne', men pure afviser at afgive positive 
bestemmelser. Som samtidig suger al omkri_ngliggende betydning til 
sig. Imploderer. Udtammer sig selv. Og heri stzdigt insisterer på at 
give den som 'sort hul' i betydningsuniverset. Ja, der er dén diskus- 
sion - taget isoleret - i hvert fald rigtig forbandet. Megen af den labyrin- 
tiske forvirring og vildfarne snak der aktuelt fzrdes under 'post1- 
overskrifterne hidrarer netop fra et forsag på en sådan lasreven dis- 
kussion - er det mit indtryk. 

Omvendt. Hvis man vzlger at forstå begreberne: 'postmoderne', 
'postmodernisme', 'postmodernitet', som udtryk for en forandret epo- 
ke-forståelse, som periodiseringskoncepter, hvad den overvejende del 
af overvejelserne omkring de såkaldt postmoderne fznomener trods 
alt g0r3 - direkte eller indirekte. Hvis begreberne mao. i sig har 
indskrevet hypotesen om et markant historisk brud. Så er det ikke 
ganske uden betydning om dette brud fixeres til og dermed forsages 
forstået i termer af sen-7OYer- og 80'er-historien - hvad den danske 
reception af begreberne i altovervejende grad har lagt op til4 - eller 
om det lokaliseres til fx. 50'erne og 60'erne)~ 30erne6 - ja ,  eller sågar 
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1870erne.~ Plus - for den sags skyld - ud fra hvilken national, regio- 
nal, kulturel kontext brudfladen synes at få sin tilsynekomst og forsa- 
ges fortolket. 

Skarpere: hvis man ansker at begribe postmoderniteten som et 
historisk fznomen - og hvorfor i alverden skulle man ikke ville det, 
når den nu er et historisk fznomen?! - så er det altafg~rende ud fra 
hvilken historisk og kulturel sammenhzng, den sages tematiseret. 
Afszttet vil uundgåeligt også afsztte rammerne for synsvinkler, ac- 
center, definitioner, interpretationer. Dér var den anden hovedårsag 
til, at fonden af forståelser af de postmoderne fznomener i den aktuel- 
le debat udgar et så frodigt, broget tankemix. En så babelsk mange- 
plapren. 

Så forbandelse eller ej. Erklzret arkeslashed, frugteslashed, van- 
skelighed til trods. Så kommer man nzppe uden om at diskutere, 
hvor det mest hensigtsmzssigt lader sig gare at  indsztte en sådan 
epokal czsur, for at  begreberne kan fungere meningsfuldt i forhold til 
det, de er mantet på at begribe. Derfor: siddende ovenstående kyn- 
drupske anbefaling overharig skal der her netop gribes fat i et: 
»hvem? og hvor? og hvornår?«. 

Med andre ord: Vi vil forsage at krydse op mod tidsåndens stram- 
ninger og rekonstruere, hvornår og i hvilken sammenhzng denne 
'postmodernitet' får sin historiske tilsynekomst. Ikke nogen helt let 
opgave. For de postmoderne fznomenkomplexer er i en meget bog- 
stavelig forstand underlagt den selvsamme simulacrets logik, histori- 
ske amnesi, den karakter af &n-house environment, af &n-home mirror 
room, som de selv bzrer som centrale momenter. Den stigende udbre- 
delse synes omvendt proportionalt at udviske den egne tilblivelses- 
sammenhzng og historie. Andreas Huyssen taler her sigende om, at 
»med postmodernismens eksplosions-agtige ekspansions-logik, irre- 
versibel som den er, blev det postmodernes labyrintiske forvirring 
mere og mere uigennemtrzngeliga (1984: 12). For mens »den seneste 
tids medie-flip omkring postmodernismen ... har trukket fznomenet 
ind i rampelyseta, så har al postyret samtidig haft tilbajelighed til at 
~tilslare dets lange og komplekse  historie^.^ Dét turde vzre en tredie 
hovedårsag til den aktuelle på én gang tivoliagtige tumult og laby- 
rintagtige lost-hed der behersker feltet omkring det postmoderne. 

Så. Indladende os på dette 'meget drzbende' projekt: at vove os 
ind i labyrinten af uendelige henvisningsrelationer. Og dér risikere 
enten at fare vild og udmatte os i jagten på en ikke-eksisterende 
begyndelse, oprindelse. Eller alternativt: uforberedt pludselig at stå 
konfronteret med selve uhyret. Dér må vi beharigt sikre os. Ved på 
listig vis at udstyre os med en Ariadne-tråd. Og her kommer der 
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pludselig hjzlp fra en uventet kant. Fra selve begrebet. Termen. 
Konceptet. For som Eco's motto - »Om post-modernismen er nz-  
sten alt allerede sagt fra begyndelsen ... « - underforstår: Begrebet har 
også selv sin historie. Og den historie er en hel del lzngere og mere 
udfoldet end, hvad der almindeligvis er synliggjort. Hvad vi altså 
ikke vil befatte os med her er, hvad begreberne - som Kyndrup siger - 
'egentlig betyder', fx. ved at foreslå endelige afgrznsninger eller definiti- 
ve definitioner. Tvzrtimod: vi vil holde os strikt til de postmoderne1 
postmodernistiske 'selvforståelser' i deres forskelligartede historiske 
formuleringer. For at se hvilke betydninger de har Eet indskrevet, og 
hvilke betydningsskred de har vzret underlagt. Yderligere: vi vil 
udelukkende spore disse 'selvforståelser' i den kritiske diskurs - hvor 
de iavrigt også synes At optrzde tidligst og i det mindste får deres 
mest konsistente artikulation. For endelig: at se om begreberne dog 
ikke i en sådan afsagende, kortlzggende bevzgelse vil give lidt betyd- 
ning fra sig. 

Lidt koncepthistorie, altså. En serie selv-forståelser. Eller: Ein be- 
griffeschichtlicher ~berblick, som Michael Köhler kalder det ( 197 7) .' 
Men til det formål må Ecos motto inkvisitorisk have vredet ordstillin- 
gen om: Nåååhh? Er nzsten alt om post-modernismen allerede sagt 
fra begyndelsen. ..? 

»Biblioteket er en labyrint, et sindbillede p& verdens labyrint. Man kan godt komme 
ind, men man ved ikke om man kommer ud igen.« 

Umberto Eco: Rosem Navn, 1984 

Entrance.. . . . . . 

D... he alone knew the maze's secret... The climax of the story must be its protagonist's 
discovery of a way toget through the funhouse. But he has found none, may have ceased 
to search.~ 

John Barth: Lost in the jinhoure, 1968 

Selve termen 'post-moderne' er ikke szrlig moderne og derfor måske 
slet ikke szrlig postmoderne - viser det sig.g I dens nugzldende ud- 
formning kan den nemlig mere eller mindre direkte spores tilbage til 
den engelske universalhistoriker og historie-profet Arnold Toynbee's 
hovedvzrk A Study of History, hvis farste kortfattede og forelabige 
udgave forelå i 1947, og hvis forskellige bind blev publiceret fra 1954 
og frem." I denne encyklopzdiske, historiske oprulning blev 'Post- 
Modern' benyttet til at betegne den fjerde og endnu vedvarende af 
den vestlige kulturhistories hovedetaper, hvor de tre foregående hav- 
de vzret: 'Dark Ages', 'Middle Ages' og 'Modern'. Som man ser 
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