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gøgens tale – et forord

Den 26. marts 1802 færdiggjorde den engelske digter, William 
Wordsworth, erindringsdigtet „To the Cuckoo“, hvor gøgens dob-
belt-kuk i digtets mandlige fortællerjeg vækker en indre dialog mel-
lem sansning og genkaldelse, nutid og fortid. I denne udveksling 
overskrides den traditionelle opfattelse af generationsfølgen. For 
nok er den voksne barnets biologiske ophav, men barnet er samti-
dig – ifølge digtet – ophav til den voksne bevidsthed:

O blithe New-comer! I have heard,
I hear thee and rejoice.
O Cuckoo! Shall I call thee Bird
Or but a wandering Voice?

While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear,
From hill to hill it seems to pass
At once far off, and near.

Though babbling only to the vale,
Of sunshine and flowers,
Thou bringst unto me a tale
Of visionary hours.

Thrice welcome, darling of the Spring!
Even yet thou art to me 
No bird, but an invisible thing,
A voice, a mystery;

The same whom in my schoolboy days
I listened to; that Cry
Which made me look a thousand ways
In bush, and tree, and sky.
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To seek thee did I often rove
Through woods and on the green
And thou wert still a hope, a love;
Still longed for, never seen.

And I can listen to thee yet; 
Can lie upon the plain
And listen, till I do beget
That golden time again.

O blessed Bird! The earth we pace
Again appears to be
An unsubstantial, faery place;
That is fit home for Thee! 1

Fuglens ekkoagtige dobbeltkuk – „at once far off and near“ – an-
skueliggør den dialektik mellem det nære og det fjerne i rum og i 
tid, som strukturerer erindringsdigtet. I udgangspunktet virker dia-
lektikken mest af alt som en gentagen påmindelse om den uopret-
teligt tabte tid. Gøgens uforandrede kukken minder således digtets 
voksne fortællerjeg om, at han selv er forandret. Men i selve genhø-
ret genopstår det forgangne, ikke som konkret fysisk virkelighed, 
men som den mentale tilstand, gøgens kukken oprindeligt hensatte 
barnet i.
 Dobbeltkukket, der lyder som om fuglen er langt borte og dog 
ganske nær, var for drengen forbundet med en uhåndgribelig, even-
tyrlig tilværelsesdimension. Det, han hørte, lod sig ikke bekræfte af 
de andre sanser lige meget, hvor ihærdigt han ledte efter den gåde-
fulde stemmes kilde. Hvad gøgen bringer tilbage til den meditativt 
lyttende voksne på trods af den ubønhørligt rindende tid er da ikke 
blot en genkaldelse, men også en måde at sanse og tænke på – en 
bevidsthedsform. Nemlig den form, som var barnets, og som siden 
har ligget i den opvoksende og den voksne som et skjult erfarings-
formende mønster. Hvordan nu det?
 Umiddelbart betragtet har barnet og den voksne to forskellige 
mål for deres søgen. Drengen prøver at få fat på et væsen, der kun 
kan høres, den voksne stræber efter at nå det væsen, han var engang 
– en dreng, der troskyldigt jagtede, hvad der ikke lod sig fange og 
fastholde. Denne forskel er dog kun tilsyneladende. For hvad de 
to hver for sig søger har det til fælles, at det ikke kan findes, skønt 
det faktisk findes. Når den voksne ønsker og magter at træde i me-
ditativ forbindelse med det barnlige, beror det jo netop på, at hans 
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længsel efter noget der giver sig til kende, men som ikke i fysisk 
forstand kan indfanges, er grundlagt i barnets erfaringsverden. Det 
er dette tidligt grundlagte, latente erfaringsmønster, der aktiveres i 
dialektikken mellem det, der er, dvs. melder sig for høresansen, og 
så det, der ikke lader sig gribe eller begribe ved naturen som fæ-
nomen. På den måde indkredser digtet menneskets fundamentale 
metafysiske orientering og fører dens oprindelse tilbage til barnet. 
Dermed antyder digtet tillige en jordisk, ’horisontal’ metafysik, som 
bryder med den hævdvundne, hierarkiske, som sætter skel mellem 
det dennesidige og det hinsidige.
 Det er derfor ikke blot den metafysiske længsels oprindelse og 
form, men også den voksnes forhold til længslen efter det uhånd-
gribelige, der udspringer af barnets tidlige erfaringer. Til forskel for 
barnet er den voksne jo helt på det rene med, at gøgen faktisk er en 
fugl, hvis fysiske fremtræden kan observeres og beskrives og ikke 
en gådefuld immateriel, omstrejfende stemme. Men når digterjeget 
alligevel insisterer på at fastholde erindringen om barnets oplevelse 
i sine egne formuleringer, er det ikke udslag af villet naivitet eller 
sentimentalitet. Det skyldes derimod, at den voksne omsider har er-
kendt, at barnet går igen i hans eget oplevelsesmønster. Heller ikke 
for ham er naturen udtømt med, hvad sanserne fortæller. Den barn-
dom, som i udvortes forstand er for evigt tabt, er til stede, dybt ind-
lejret i den måde, den voksne opfatter og fortolker verden på. Hvad 
barnet spontant, ureflekteret erfarede, det overlever altså som form 
og kilde til den voksnes mulige indsigt i sit eget sinds beskaffenhed. 
En indsigt, der idet den indfinder sig, resulterer i en forvandling af 
digterens bevidsthed og sanseevner. Indsigten åbner for udsigten til 
en genfortryllet verden: Den fysiske natur, som hans bevidsthed har 
sin oprindelse i, og som den derfor korresponderer med.
 For et moderne menneske, opvokset i „barnets århundrede“, er 
det kun alt for nemt at overse radikaliteten i et på mange måder 
enkelt digt som „To the Cuckoo“. For hvad der i dette og andre 
af Wordsworths digte fra samme tidsrum er en revolutionerende 
opfattelse af menneskets identitet, har i løbet af de sidste godt 200 
år opnået status af selvindlysende sandhed for mange. Samme dag, 
som han afsluttede „To the Cuckoo“, formulerede Wordsworth es-
sensen af det forhold mellem barn og voksen, han havde skildret i 
gøgedigtet. Det skete i det lille digt „My Heart leaps up“, hvor det 
ikke er gøgen, men den ligeså uhåndgribelige regnbue, der forbin-
der nu og før: 
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My heart leaps up when I behold
  A rainbow I the sky;
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
  Or let me die!
The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety. 2 

Ved at omvende rækkefølgen mellem generationerne og gøre bar-
net til den voksne bevidstheds ophav placerer Wordsworth også 
her kimen til den menneskelige identitet i barnet. 
 Denne omkalfatring af tidens gængse tænkemåde drager to nært 
forbundne og fundamentalt nye forestillinger med sig. Dels loka-
liseres kilden til al identitet i det skabte menneske, der i en anden 
skabelse danner sig selv i vekselvirkning med sin omverden. Dels 
gøres identiteten dynamisk, mennesket er ikke en statisk størrelse, 
men udvikler sig i både fysisk og bevidsthedsmæssig henseende. 
Kernen i den forvandling, det voksne digterjeg undergår i „To the 
Cuckoo“, er da en bevidsthedsudvidelse, som opstår, idet barnets 
erfaring genkaldes. Dette tidlige udviklingstrin navngav Words-
worth i et udkast i en notesbog fra oktober-november 1798: 

  – and now I speak of things 
That have been, and that are, no gentle dreams
Complacent fashioned fondly to adorn 
The time of unrememberable being – 3

Det paradoksale udtryk: „the time of unrememberable being“, sig-
ter til den væren, som vi ikke kan huske, men som den digteriske, 
meditative neddykning i fortiden ikke desto mindre formår at gen-
kalde, fordi den er dybt indlejret i sanseapparatet. Denne grænse-
overskridelse er alene mulig for dén voksne, der formår at ophæve 
skellet mellem sansningen og det oplevende sind, hvori det san-
sede – med Wordsworths overlagt dobbelttydige formulering – er 
indtrykket (impressed). Indtrykket efterlader et uudsletteligt aftryk 
i sindet, som hos barnet er førsprogligt, men som i den voksnes 
genkaldelse antager sproglig form. Denne genkaldelse er imidlertid 
kun mulig, fordi det oprindelige ind-tryk af gøgens stemme, som er 
latent til stede i den voksnes sind, bliver manifest i genoplevelsen af 
gøgens kukken. Gøgens dobbeltkuk, hvor nutid og fortid på denne 
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måde er simultant til stede, er da virkelig dobbelt. Det er på én og 
samme tid konkret fremtrædelsesform for og symbol på en identi-
tetsudvidende gen-tagelse.4

Wordsworths omtolkning af generationsforholdet ophæver et sta-
tisk menneskesyn og indsætter individet i et udviklingsperspektiv, 
hvor det fysiske og det mentale er uadskilleligt forbundet, og hvor 
de enkelte udviklingstrin betinger hinanden i både fremad- og bag-
udgående retning. For er den voksnes adfærd og bevidsthed funde-
ret på barnets, så er omvendt opfattelsen af barnet bestemt af den 
voksnes erfaring af forandringens love. 
 Wordsworths enkle fortælling om den voksnes møde med barn-
dommens univers er således på én og samme tid dybt personlig 
og eksemplarisk. Digtet rummer med sin dialektiske og dynamiske 
opfattelse af den menneskelige identitet et perspektiv, der rækker 
hinsides det personlige og ene-stående. For vi er alle, billedligt talt, 
ekkoer, gentagelser af noget, som går forud for os selv i tid og rum. 
Vi fødes ind i en verden af normer, vaner og forestillinger, andre har 
skabt før os. Når vi sanser, oplever og tænker, er det i den forstand 
ikke udelukkende os, der sanser, oplever og tænker, for vores ad-
færd og bevidsthed følger i vid udstrækning mønstre fra ikke blot 
den individuelle, men også den kollektive fortid. Disse kulturelt be-
tingede handle- og bevidsthedsmønstre, hvor individuelt og over-
individuelt er simultant til stede, er indlejret i nutidserfaringerne, 
ofte så dybt, at vi ikke umiddelbart har begreb om dem, fordi de er 
blevet til vane og i den forstand ubevidste.5

 Som Wordsworths digt om gøgens kalden anskueliggør, så la-
der nogle af disse mønstre sig genkalde. Selve denne genkaldelses-
proces er imidlertid ikke begrænset til kunstneriske processer og 
udtryk, men store kunstværkers indsigter og fremgangsmåder kan 
danne afsæt for en bevidsthedshistorisk perspektivering, der ind-
drager de ideologiske og kulturelle forhold, som betinger det en-
kelte værk, men som det samtidig forholder sig fortolkende til. Og 
det er denne vekselvirken mellem værkets historiske forankring og 
værkets kunstneriske fortolkning af selvsamme forankring, der ud-
gør denne bogs bevidsthedshistoriske omdrejningspunkt. 

* * *
En sådan forsøgsvis, eksemplarisk genkaldelse er de følgende es-
says på forskellig vis udtryk for. Fællesnævneren for disse kon-
krete, begrænsede strejftog i det grænseløst store bevidsthedshisto-
riske område er den sekularisering, som den kristne, metafysiske 
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opfat telse af naturen, kærligheden, kønnet og kunsten undergår fra 
1500-tallet til guldalderen og det moderne gennembrud. Bogens es-
says falder i fire grupper:

Verden som landskab drejer sig om den forvandling naturopfattelsen 
undergår fra den kristne forestilling om naturen som Guds spor i 
verden til naturen som et spejl for det enkelte individ. Udviklin-
gen følges i form af nedslag i landskabsmaleriet og i digtningen fra 
1600-tallet og frem til nutiden, blandt andet hos malere som Jens 
Juel og William M. Turner og forfattere som fx Anders Arrebo, Jens 
Baggesen, Oehlenschläger, J.L. Heiberg, J.V. Jensen, Hans-Jørgen 
Nielsen. 
 Fortællingen i fortællingen indkredser nogle af de fortælle-strategi-
er, som H.C. Andersen skabte i forsøget på at fastholde den kristne 
tros kerne i sin indre kamp med tvivl og fortvivlelse. Denne erfaring 
kunne fortællemæssigt ikke rummes i folkeeventyrets fællesskabs-
betingede former og sendte derfor digteren ud i en søgen efter nye 
fortællemåder, som på én og samme tid kunne rumme kompleksi-
teten og forankre det individuelle i et overindividuelt mønster.
 Kunst og kærlighed slår ned på den rolle kærligheden fik som 
identitetsgiver og meningsbærer for en række kunstnere, for hvem 
forholdet mellem eros og kunst var kompliceret og konfliktfyldt. 
Her H.C. Andersen, J.L. Heiberg, J. Th. Lundbye og Søren Kierke-
gaard, som alle var i dialog med det kristne grundlag, men på vidt 
forskellig måde. 
 Køn i opbrud skildrer, hvordan den kristne traditions tilværel-
sesopfattelse bryder sammen i det, som Georg Brandes navngav 
„det moderne gennembrud“. En af gennembruddets vigtigste føl-
ger var den krise, som ramte guldalderens kærlighedsforestilling, 
og som anfægtede selve den mandlige kønsidentitet hos kunstnere 
som August Strindberg, J.P. Jacobsen, Edvard Munch, Henrik Pon-
top pidan, Herman Bang og Martin Andersen Nexø. 

Bogens gennemgående tema er genkaldelse. Imidlertid er den selv 
resultatet af en genkaldelse, for så vidt som dens essays er blevet til 
over et langt tidsstræk, men genskrevet og omformede i de seneste 
år. Grupperingen af dem er derfor nok foretaget i genkaldelsens sene 
og, om man vil, bagkloge lys. Men samtidig har bestræbelsen væ-
ret at undgå efterrationaliseringer og at behandle det enkelte essay 
som selvgyldigt udsagn. Så selv om de sagtens kan bringes i dialog 
med hinanden, er bogens essays altså ikke forsøgt tænkt sammen til 
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én fortløbende fremstilling. De er fastholdt som de strejftog de er og 
dermed også som et flerfoldigt udspil til læseren.

Noter
Teksten bygger på Klaus P. Mortensens udgivelser The Time of Un-
rememberable Being. Wordsworth and the Sublime (1998) og Spejlinger 
(2000). 

1. Wordsworth. Poetical Works. [PW] Ed. by Ernest de Selincourt and 
Helen Darbishire. Oxford (1967-72) bd. II s. 207-208. 

Til gøgen

O lystige Nysankomne! Jeg har hørt,
Jeg hører dig og fryder mig.
O Gøg! Skal jeg kalde dig Fugl
Eller blot en omstrejfende Stemme?

Medens jeg ligger i græsset
Din tofoldige kalden jeg hører,
Fra bakke til bakke den synes at bevæge sig
På én gang langt borte og nær.

Skønt du pludrer kun til dalen
Med dens solskin og blomster,
Bringer du mig en fortælling 
Om synske stunder.

Trefold velkommen, du forårets yndling!
Selv nu du er for mig
Ingen fugl, men en usynlig ting,
En stemme, et mysterium;

Den samme som i mine drengeår
Jeg lytted’ til; den kalden
Som fik mig til at lede tusind steder
I busk og træ og himmel.
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I min søgen efter dig jeg ofte strejfede
Gennem skove og på grønningen
Og du var til stadighed et håb, en kærlighed;
Stedse efterstræbt, aldrig set.

Og jeg kan lytte til dig, selv nu; 
Kan ligge på den flade jord
Og lytte, indtil jeg skaber [egl.: avler]
Den gyldne tid igen.

O velsignede Fugl! Den jord vi færdes på
Synes atter at være
Et substansløst, eventyrligt sted;
Som er det rette hjem for dig!

2. PW bd. I s. 226
3. „nu taler jeg om ting

Som har været & som ikke er blide drømme
Tilfredsstillende formet til at besmykke 
Den væren, som tilhører tiden før erindringen“.
[ordret: den uhuskelige tids væren]
Der er tale om et af kimene til Wordsworths store erindrings-
digt, The Prelude, som han arbejdede på fra 1798 til sin død i 
1850. Det optræder som fragment (a) i den tekstkritiske udgave 
af The Prelude 1799, 1805, 1850 (ed. Jonathan Wordsworth, M.H. 
Abrams, and Stephen Gill), Norton 1979 s. 487 [Norton]. Den 
oprindelige firelinjede tekst har Wordsworth opgivet i The Two-
Part Prelude of 1799, Norton s. 1. The Preludes lange tilblivelses-
historie er et storslået vidnesbyrd om den tids- og arbejdskræ-
vende, men også givende digteriske erindringsproces, det var at 
vende tilbage til den væren, der umiddelbart ikke kan erindres, 
men alligevel lader sig genkalde. Ud over The Prelude drejer det 
sig især om digtene under overskriften „Poems referring to the 
period of childhood“ i Norton s. xi.

4. Min brug af dobbeltbetydningen: at gentage og genindtage (og 
genopstå i bevidsthedsmæssig betydning), er inspireret af Atle 
Kittangs inciterende essay om forholdet mellem værk og histo-
rie „Verket i historien, historien i verket“. Men hvor Kittangs 
perspektiv er fremtiden, er mit gen(ind)tagelsen af fortiden – og 
de konsekvenser gentagelsen har for nutidsbevidstheden, som 
jo altid også er fremtidsrettet. Kittangs formulering lyder sådan: 
„Kunstværkets måte å vere i historien er en funksjon av det for-
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vandlings- og transcendensprincippet som omformer menne-
skelig virksomhet til verk, energeia til ergon. Kunstverkenes hi-
storiske væreform hviler på deres futuristiske ontologi – evnen 
til å transcendere sitt historiske opphav, kunne la seg gjen-ta, 
stadigvekk kunne etablere med et publikum en relasjon av sam-
tidighet basert i en framtidighetens struktur“. Atle Kittang „Ver-
ket i historien, historien i verket“ i: Ekbátana. Festskift til Peer E. 
Sørensen (red. Carsten Madsen og Rolf Reitan). 2000 s. 46.

5. Det er uundgåeligt, at Platons begreb anamnese melder sig som 
forform for denne forestilling om genkaldelse. Det kan diskute-
res, hvad der skal forstås ved sjælens præeksistens, men det er 
muligt (som denne fremstilling gør) at forbinde denne forestil-
ling med netop det forhold, at vi som samfundsvæsner i kraft 
af de traderede forestillinger ved mere end vi umiddelbart er 
bevidst om. 




