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Tekst, historie og samfund 
Om forholdet mellem teori og praksis hos JØrgen Bonde Jensen. 
hos Villy SØrensen - og i den kritiske videnskab 

I. 
På mindre end to år har JØrgen Bonde Jensen, som ikke fØr har 
udgivet nogen, udgivet ikke mindre end to b~ger .  Tilsyneladende 
er de vidt forskellige: den ene handler om 150 års dansk Ølpro- 
duktion og hedde~ Carlsberg, den anden handler om Villy SØren- 
sens skgnlitterære forfatterskab og hedder Litterrer arkreologi. I 
virkeligheden handler de om det samme: de drejer sig begge om 
formynderfortællinger. Begge udkaster de en epokal d r ~ m  eller 
vision, som af JØrgen Bonde Jensen formuleres i generationskon- 
fliktens billede: at fædrenes samfund for tiden er ved at blive 
aflØst af sgnnemes, hvis opgave det er at skabe et nyt, anti- 
autoritært fællesskab omkring en broder-lighedsidé, der ophæver 
de hidtidige modsætninger af klassebestemt, national og race- 
mæssig karakter. 

Det er ideen. Men vægten i begge boger ligger i analyser af, 
pa hvilken made sØnneme i deres opgØr med fædrene kommer 
til at gentage den autoritære karakter-struktur, som de netop 
Ønskede at befri sig fra. 

De to bØger former sig altså ikke alene som opgØr med et 
etableret samfund, der star for fald, men også som et selvopggr, 
nemlig med den marxistisk orienterede samfundskntik, som JØr- 
gen Bonde Jensen i sin egenskab af Vindrose-redaktØr selv har 
været en fremstaende talsmand for. Carlsberg-bogen munder sa- 
ledes ud i en pavisning af, hvordan de epokale autoritets-kon- 
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flikter imellem den gamle og den unge brygger Jacobsen gentager 
sig i forholdet mellem de studenter, der i sin tid udarbejdede 
bryggeri-rapporten, og de bryggeriarbejdere, som endte med at 
satte studenterne på porten for deres faderligt bedrevidende 
holdning. På lignende måde tager JØrgen Bonde Jensen i Litterrer 
arkreologi ikke alene afstand fra JØrgen Bonde Jensens egen 
tidligere analyse af en f~rmynderfortælling,~ men i diplomatiske 
vendinger foretages der også en regulær afbankning af de syns- 
punkter på Villy SØrensens forfatterskab, som Ebbe Sondemis 
fremfgrte i den ideologikritiske guldmedaljeafhandling om for- 
fatterskabet, som JØrgen Bonde Jensen selv i sin tid stod fad- 
der til. 

Overfor SØndemis' symptomal-læsning af forfatterskabet og 
hans pastand om dets grundlæggende greb: »et nutidigt kom- 
pleks af oplevelser sammenfattes, projicere5 tilbage fØr historien 
- og fremhæves derefter i sin mytiske form som gyldigt mØnster 
for fortolkningen af nutiden«,2 sætter JØrgen Bonde Jensen nu 
pastanden, at Villy SØrensen med Forrnynderfort~llinger har 
skabt en form for hØjt bevidst, kunstnerisk stiliseret historieskriv- 
ning, som rækker fra oldtids mytologiske dage til et godt stykke 
ind i fremtiden. Det bemærkelsesværdige er. at denne tese, som 
er bogens hovedtese, er fremsat ikke af JØrgen Bonde Jensen, 
men af Villy SØrensen selv: »Bogen er forgvrigt ikke kun en 
samling historier, men kapitler af den europæiske psykes histo- 
rie«, hævder Villy SØrensen i Digtere i Forhor, ~fØrste halvdel er 
en regression, en vigen tilbage for udlØste problemer, fra nutidens 
samfund uden centrum gennem det centraliserede middelalder- 
samfund i oplØsning og tilbage til oldtiden og ondets rod, den 
splittelse som »Duo« handlede om. Her er det tvillingerne Jesus- 
Judas der stykkes ud i Paulus-Nero, og dermed er verden gAet 
i stykker. Denne splid fØlges så videre frem til nutiden og frem- 
tiden, der stadig lider af oldtidsbindinger«.s 

Nar denne tese og JØrgen Bonde Jensens forsØg på at hævde 
dens gyldighed, i det fglgende skal udsættes for en mere indgA- 
ende kritik, sA har det flere grunde. Litterrer Arkreologi betegner 
pa mange måder et vendepunkt indenfor marxistisk orienteret 
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mtetik. Den har som sin ganske klare hensigt at overbinde den 
modsætning mellem digtning og kritik, som opstod i lobet af de 
år JØrgen Bonde Jensen redigerede Vindrosen sammen med 
Ejvind Larsen, og som siden har udviklet sig til en næsten had- 
lignende aggression fra mange digteres side overfor alt, hvad der 
har med universitets-litterater at gore. Det er ikke tilfældigt, at 
bogen i sin lay-out er en tro kopi af Villy SØrensens Formynder- 
fortrellinger, blot med den forskel, at Litterrer arkreologi i stedet 
for formynderen Frederik III på sin forside har et billede af 
JØrgen Bonde Jensens eget tidligere forbillede: Villy SØrensen, 
hvis filosofi og æstetik han efter '68 i stigende grad bragte sig i 
modsætning til, indtil han altså nu broderligt sØger en genfor- 
ening med det fhv. fader-imago. 

Det gØr han blandt andet derved, at hans bog i sit metodiske 
grundsynspunkt betegner en tilbagevenden til den bærende på- 
stand i Villy Sorensens æstetik: at kunsten repræsenterer en form 
for erkendelse, der kan hævde sig som selvstændigt gyldig over- 
for f.eks. en naturvidenskabelig erkendelse. Men synspunktet er 
i JØrgen Bonde Jensens udgave ikke bare en gentagelse af tres- 
sernes kunstsyn. Det har i mellemtiden fået profil og er blevet 
konkretiseret til pastanden om, at den form for erkendelse, som 
kan tilkendes ikke alle, men visse former for kunst, er en histo- 
risk erkendelse. 

I hele sit sigte er bogen på mange måder beslægtet med syns- 
punkter, som for mit eget vedkommende har beskæftiget mig 
igennem flere år.4 Når det derfor om Litterrer arkreologi skal 
hævdes, at det er en mislykket bog, så er hensigten ikke at lægge 
afstand til bogens problemstilling, men at gore opmærksom på 
spændvidden i dens problemfelt. Har man fØrst lukket op for 
sammenhængen mellem fiktion og historie, så har man samtidig 
bundet sig til en række synspunkter og metodiske greb, som for- 
pligter. Disse forpligtelser er ikke hentet ud af den blå luft. E r  
Litterrer Arkreologi en mislykket bog, så er målestokken for det 
vellykkede blandt andet hentet fra JØrgen Bonde Jensen selv. 
Ikke bare fra hans teori, men også fra hvad han har praktiseret, 
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