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Modeskribent og modernist 
- om camoufleringsbehovet hos Mallarmé 

Symbolisterne hzvdede, skriver Arnold Hauser, den mest indbildske 
form for individualisme - en individualisme, som ikke engang lznge- 
re anså det for umagen vzrd at meddele sig til andre. Karakteristik- 
ken gzlder ikke mindst Stephane Mallarmé, der tilbragte sit liv med 
»at skrive, omskrive og korrigere et dusin sonetter, to dusin mindre 
og omkring seks starre digte, en dramatisk scene og nogle teoretiske 
fragmentere. Men gzlder karakteristikken? Ligesom den åndelige for- 
fader E.A. Poe bevzgede sig hjemmevant rundt i massekulturens 
gamle og kommende genrer, farte Mallarmé en behzndig pen som 
eneredaktar af modeblad& La Derniere Mode. Modernistens åndsari- 
stokratisme var forenet med modeskribentens markedsfalsomhed, 
den modernistiske stilfornyelse var ikke kun en reaktion på massekul- 
turens konventioner, men også et resultat af samme. En starre anlagt 
undersagelse af den adskillelse mellem finkultur og massekultur, som 
satte sig igennem i 1800-tallet, ville uden tvivl afdzkke en sådan 
underliggende sammenhzng mellem disse kulturer. Som eksempel vil 
denne artikel sammenligne temaer i La Derniere Mode med temaer i 
Mallarmés beramte ekloge LJApr2s-midi dJun Faune. Forkundskaber er 
nyttige, også selv om pladsen kun tillader dem at blive nadtarftige, og 
derfor falger farst en skitsering af den personlighedsudvikling, som på 
én gang gjorde Mallarmé til esoterisk digter og elegant modeskribent. 

I et brev til Cazalis skrev Mallarmé: »Jeg er nu upersonlig, er ikke 
mere Stephane, sådan som du kender ham, men en evne i det åndeli- 
ge univers til at se sig selv og udfolde sig selv, omend det sker ved 
hjzlp af det, som mit jeg er. Jeg formår kun at tage de udfoldelser på 
mig, som er absolut nadvendige, for at universet i dette jeg finder sin 
selv-vzrenc. Inden Mallarmé gjorde det til sit livsprojekt at blive 
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