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Af Henk van der Liet 

Et storvterk som
 M

arianne Stidsens afhandling D
en ny m

im
esis kan 

sim
pelthen slä benene helt vsek under én. M

en at tage livtag m
ed sädan 

en m
oppedreng giver ogsä rig anledning til eftertanke, genlresning 

og - ikke m
indst - nye Iseseoplevelser. 

M
arianne Stidsens bog indgär en pagt m

ed sin le
ser og krse- 

ver at han/hun investerer en god portion (fri)tid. O
g dette ikke blot 

for at lsese (eller genl;.ese) de m
ange littersere vserker D

en ny m
im

esis 
handler om

, m
en ogsä for at kunne forholde sig aktivt til det m

e- 
todesyn som

 forfatteren slär til lyd for. D
en ny m

im
esis forudseetter 

sim
pelthen at m

an som
 laser er parat til at indgä i den littersere og 

litteraturvidenskabelige fedeksede. O
g det vil ikke blot sige at han/ 

hun skal forholde sig til selve de prim
rere littersere tekster og til det 

endnu starre sekundsere m
ateriale, m

en ogsä til M
arianne Stidsens 

egne oplevelser af sável littere
r som

 af personlig art. D
erfor er D

en 
ny m

im
esis ikke blot et gedigent bidrag til forstáelsen af den m

oderne 
(isser) danske skanlitteratur, m

en ogsä et lidenskabeligt indl;.eg om
 et 

m
ere engageret og - for nu at bruge det tyndslidte udtryk - oedèom

- 
m

ende sam
kvem

 m
ed litteraturen som

 säd
an. D

et korte af det lange er 
at D

en ny m
im

esis er affattet m
ed hjerteblod, og den er en useedvanlig 

am
bities m

anifestation af intellektuelt vovem
od og ildhu, som

 m
ed 

rette g0r· krav pá at fä engagerede lsesere. 

KU
LTU

RKRITIK 

Et af de m
est päfaldende treek ved D

en ny m
im

esis er tekstens helt 
äbenlyse kulturpolitiske stillingtagen. Stidsen lxgger op til en skarp 
og udfordrende polem

isk diskussion när hun om
taler m

odernitetens 
oplesende og fragm

enterende krsefter i efterkrigsärene. M
en kunne 

m
an, i stedet for at form

ulere sig sä opgivende eller regressivt som
 hun 
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g0r, ikke i stedet tage nogle andre briller pa og sige at m
oderniteten 

ogsä kan forstäs - eller i det m
indste f

ram
es - m

ed m
odsat fortegn? 

Säledes at det frig0rende, progressive og bevidstgerende potentiale, 
som

 de fleste jo forbinder m
ed efterkrigsàrene, og m

aske specielt m
ed 

de senere artier i det forrige ärhundrede, far m
ere kredit? 

D
et kan vel ikke vtere rigtigt, at den m

oderne eller senm
oderne 

identitetsdannelse udelukkende hviler pa "angst og forvirring", sádan 
som

 det släs fast m
ed syvtom

m
erssern (I, 46). V

ar der ikke ogsä noget 
m

ed at det m
oderne subjekt m

lk i efterkrigstiden - i det m
indste for 

en vsesentlig del og navnlig i den vestlige verden - blev befriet for en 
m

asse over&
dig social ballast og adskillige vrangforestillinger? Specielt 

nar det drejer sig om
 ken og seksualitet, er der da sket ikke sa licit, og 

ligeledes er den enkelte i he] grad blevet ansvarlig for sig selv og for 
etableringen af sin egen identitet - bade i én- og flertal. 

Ikke m
indst pa uddannelsesom

rädet har de sàkaldte m
ensterbry- 

dere - hvoriblandt M
arianne Stidsen og apropos ogsá undertegnede - 

kunnet skaffe sig adgang til og fuldfore universitetsuddannelser, som
 

ikke blot har givet dem
 fantastiske m

uligheder for at realisere deres 
intellektuelle potentiale, m

en ogsa tvunget dem
 til at lede efter nye - 

uprevede - identiteter. A
lt efter hvordan processen udform

ede sig for 
den enkelte, og hvor gam

m
el m

an er, har forstegenerationsakadem
ikere 

jo vseret en slags sociale pionerer. D
els har de m

ättet tage afsked m
ed 

det m
ilja de kom

 fra, sam
tidig m

ed at de folte sig som
 licit frem

m
ede 

fugle i det ny, dels har de folt sig bredebetyngede pga. de m
edfolgende 

nyerhvervede privilegier. 
M

arianne Stidsens kritiske stillingtagen til specielt 1960'erne, der 
bl.a. hviler pa M

orten T
hings D

engang i 60
'erne fra 1978 (I, 538-39), 

tager udgangspunkt i en opfattelse af at den m
oderne virkelighed er 

et nserm
est sknem

rnende heterogent og uindskrsenket "m
ulighedsfelt" 

(I, 539), som
 dog "hurtigt endte m

ed at stivne i noget, der ligner en 
ny dogm

atism
e og fastlästhed" (I, 145). O

plevelsen af nym
arxism

ens 
'velsignelser' som

 noget negativt kan de fleste i dag vel skrive under pa, 
m

en her g::elder frygten for 60'ernes tidsänd vist m
ere privatpersonen 

M
arianne Stidsen end forskeren af sam

m
e navn. D

ette negative syn pa 
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60'erne gentages og uddybes i bind II, bl.a. i indledningen til kapitlet 
om

 Jan Sonnergaard, K
atrine M

arie G
uldager og C

hristian J ungersen, 
hvor folgende bredside rettes m

od 68-generationens udvikling i 70'erne 
hvor den "fra at veere Iessluppen, nysgerrig, äben og m

oderne pludselig 
blev m

unkeagtig m
arxistisk og totalitaristisk. ( ... ) L

itteraturen blev i 
den forbindelse set som

 bourgeoisiets sidste heeslige m
onum

ent, der 
skulle vseltes - lige sa grundigt som

 statuerne af Stalin og senere Sad- 
dam

 H
ussein blev det. D

er var nsesten tale om
 en slags talibanesisk had 

til kulturen, denne dekadente, individualistiske sterrelse, der fortabte 
sig i detaljer og privatlivssnak ( ... )"(II, 325). 

D
en ny m

im
esis l::egger m

egen v::egt pa m
odernitetens negative - jeg 

havde nser sagt dystopiske - karakter, m
en overser forfatteren sa ikke 

det enkelteëndivids agency, det handlingspotentiale som
 det ogsä havde 

i det historiske tidsrum
 hun beskseftiger sig m

ed? Sagt m
ed andre ord: 

1960'erne er ikke blot den periode hvori det m
oderne individs eksistens 

endegyldigt accepteres, det tildeles ogsá et eget handlingspotentiale og 
selvansvar. Selvfolgelig er de nye m

uligheder og ansvaret belastende, 
m

en det er da ogsá en overvindelse og et skridt frem
 i det underlig- 

gende hum
anistiske oplysningsprojekt. E

ksem
pelvis finder m

an den 
folgende m

eget dystre, nrerm
est foucaultske opsum

m
ering i beskrivelsen 

af 1960'erne hvor frigerelsen godt og grundigt skulle have spillet fallit: 
"Frissettelsen frisatte ikke strandsandet under brostenene, m

en blot en ny 
m

ade at kontrollere pa, et nyt jernbur ( ... ) om
 m

an vil, som
 undertryk- 

ker nogle ufravigelige, tilsyneladende eviggyldige m
enneskelige behov. 

D
erfor kan en problem

atisering af frissettelsen i en bestem
t historisk 

kon tekst m
eget vel vise sig at rum

m
e et ligefrem

 p
rogressivt potentiale. 

A
ltsä igen: H

vis m
an ser det ud fra et hum

anistisk synspunkt" (I, 59). 
En tilsvarende U

m
w

ertung finder sted nar M
arianne Stidsen be- 

handler det radikale kunstsyn som
 bl.a. E

ksskolen stod for. D
et far 

folgende hib fra hende: "M
an ville, helt pa linje m

ed rindalisterne, m
en 

ud fra et noget andet synspunkt, ikke l::engere finde sig i den borgerlige 
enhedskulturs kunstpolitik" (I, 491). 

Jeg er langtfra en lalleglad jubeloptim
ist, m

en kunne M
arianne 

Stidsen ikke have gjort licit m
ere ud af de positive ting, f.eks. nedprio- 

Litteraturens svanesang? 
71 



riteringen og til dels afm
onteringen af patriarkatet og de - vil jeg da 

m
ene - entydigt positive konsekvenser som

 denne udvikling har haft, 

bade for det enkelte individ og - ikke m
indst - for os alle sam

m
en, 

inklusive efterkrigslitteraturen? 

H
eldigvis nuancerer M

arianne Stidsen sine til tider nok sä fir- 
kantede synspunkter da hun sam

m
enfattende skriver: "D

erfor kan 
der vsere god rseson i for en studie som

 denne - der gerne vil arbejde 
videre i forleengelse af den m

oderne hum
anistisk-kritiske tradition - 

at holde fast ved, at subjektet faktisk stadig har handlem
uligheder, at 

subjektet stadig har m
odstandspotentiale, at selvhed ikke( ... ) uden 

videre, ej heller i den gennem
trrengte senm

odernitet, kan reduceres 
til ensliggjort, disciplineret personhed" (I, 190). 

O
g Stidsen trsekker da ogsä licit i land i bind II da hun päpeger 

at det negative billede, som
 hun har prom

overet tidligere i bogen, 
bar tages m

ed et gran salt, fordi "et givent sam
funds socialitet eller 

sam
fundsform

 altid, hvad enten det ensker dem
 tem

atiseret eller ej, 
rum

m
er forskellige m

odstridende ideer og vserdisset" (II, 340). Sä er 
der alligevel hàb forude, idet hun ogsä tildeler skanlitreraturen en 
vigtig rolle som

 et nserm
est seism

ografisk instrum
ent, som

 i sserlig 
grad er egnet til at "lodde dybden af de m

enneskelige erfaringer af 
og reaktioner pä de politiske og sociale brydninger" (II, 351). D

et der 
star tilbage, er spergsm

älet om
 hvordan m

an sä skal forholde sig til 
M

arianne Stidsens rnodernitetsforstäelse i lyset af de forskellige ud- 
m

eldinger hun kom
m

er m
ed i D

en ny m
im

esis. E
r m

odernitetens store 
gevinst den enkeltes klart egede frihed og handlingsm

uligheder - m
ed 

A
nthony G

iddens' udtryk, individets agency og empow
erm

ent (II, 21 og 
35) - eller er disse blot hjernespind og ensketenkning? O

g hvad m
ed 

litteraturens rolle? H
vordan skal m

an egentlig forestille sig at littera- 
turen kan "generobre" sin rolle som

 central instans i italessettelsen af 
aktuelle sam

fundsm
sessige og eksistentielle vilkär nar m

an tsenker pa 
hvordan det aktuelle m

edielandskab tager sig ud? V
i befinder os jo i 

en kulturel brydningstid hvor litteraturen ikke lsengere er det vigtigste 
"dannelsesm

edie, som
 det engang har vreret" (II, 2). O

g derfor kan m
an 

vel - som
 djsevlens advokat - tillade sig at sp0rge hvorfor m

an i det 
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hele taget skal "generobre en institutionel platform
 for litteraturen som

 
sädan" (II, 2). E

r denne pessim
ism

e sä ikke en anelse m
alplaceret? 

LYSTLA:SN
IN

G
 

M
arianne Stidsens forhold til sin prim

rere forskningsgenstand, den m
o- 

derne danske litteratur, er klart prreget af et livslangt og intim
t forhold 

til stoffet, og hun rader over en stor akkum
uleret viden, et sm

ittende 
engagem

ent og beundringsvrerdig Lust am
 Lesen. M

en denne grund- 
holdning grelder forst og frem

m
est litteraturen og tilsyneladende ikke 

m
oderniteten. For deter den m

oderne og senm
oderne tidsànd - m

en 
ikke den tilherende litteratur - der fiere gange star for skud i D

en ny 
M

im
esis. O

g der lregges ikke fingre im
ellem

. A
llerede pà bogens al- 

lerforste side klandres det generelle kulturopbrud i sam
tiden for kun at 

hvile pá en overfladisk her-og-nu-bevidsthed, en nerves og fladpandet 
higen efter det dagsaktuelle, som

 sam
m

enfattes som
: "det generelle 

kulturopbrud i vores tid, hvor nuet er kom
m

et til at fylde stadig m
ere 

pä historiens bekostning" (I, 1). O
g m

an sp0rger sig selv om
 der m

äske 

kunne vsere tale om
 et regressivt kulturpessim

istisk incitam
ent der her 

fär lov til at stikke hovedet op? M
on der er, for nu at tale rent ud af 

posen, tale om
 en Ieengsel tilbage til en sam

fundsform
 og en litterser 

finkultur, som
 er under afvikling eller m

äske allerede harer fortiden 
til? E

t hjem
 m

ed klaver er jo ikke lsengere den aktuelle litteraturs 
naturlige biotop, noget som

 M
arianne Stidsen pá en m

ade begrseder. 
For hvordan skal vi ellers forstä det hun skriver i bogens indledning, 
vterkets form

älsparagraf, hvor hun form
ulerer hvad D

en ny m
im

esis i 
grunden handler om

: "at finde tilbage til resterne [m
in kursivering, hvdl] 

af den vilje til falies sam
tale, som

 vel var et af de m
est opleftende trsek 

ved den borgerligt-hum
anistiske kultur, säd

an som
 den rullede sig ud 

op gennem
 1800-tallet og

en del af 1900-tallet" (I, 5). 
H

er bekender forfatteren utvetydigt kuler, idet hun, m
ere eller 

m
indre m

odvilligt, indram
m

er at dagens skanlitteratur ikke lsengere 
er det "centrale dannelsesm

edie" som
 det engang har vseret (II, 2). D

en 
oplevelse som

 M
arianne Stidsen her beklager, er udtryk for en frustra- 

tion som
 de fleste universitetslserere kender til. V

i er nedt til at leve m
ed 

Litteraturens svanesang? 
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at den viden og det littenere repertoire som
 m

an m
ejsornm

eligt har 

tilegnet sig, stille og roligt har neerm
et sig udlebsdatoen - eller m

áske 

endog allerede er kom
m

et pä den forkerte side af den. D
et opleves 

som
 om

 m
an - ogsä som

 person - sam
m

en m
ed sin yndlingslresning 

er nedskrevet og opfattes som
 en m

useum
sgenstand, et kulturelt og 

socialt m
osefund sä at sige. 

M
en akkurat fornem

m
elsen af at kulturen, inklusive litteraturen, 

er under uafladelig om
kalfatring og at intet er givet pä forhänd, for- 

anledigede den am
erikanske m

odernitetsforsker M
arshall Berm

ann 
til at navngive sin bog om

 fenom
enet A

ll That Is Solid M
elts Into A

ir 
(1982). For ham

 og historikeren Stephen K
ern er forandring, bevse- 

gelse eller flux sim
pelthen m

odernitetens forudsretning (K
ern 1983, 

24-29). O
g hvad jeg spekulerer pä, er om

 M
arianne Stidsen m

ed 
den forfalds- og oplesningslogik, som

 gennem
syrer D

en ny m
im

esis' 
sortsyn pä (sen)m

odernitetens konsekvenser for sam
fundsudviklingen, 

personlighedsdannelsen og skenlitteraturen, ikke m
aler fanden alt for 

eftertrykkeligt pä vreggen. 
Er D

en ny m
im

esis m
on et ksem

pestort tobindsvserk som
 i grunden 

beskriver litteraturens endeligt? R
egistrerer den litteraturens svanesang 

og sidste kraftanstrengelse inden Ham
m

en slukkes? Jeg tvivler m
eget 

pä om
 der virkelig er tale om

 en sä grundlreggende transform
ation - et 

paradigm
eskift om

 m
an vil - der gär ud fra at litteraturen, sádan som

 
vi kender den, er en saga blot og efterhänden m

äske har fundet nye 
grresgange. E

r den gutenbergske epoke, som
 D

an R
inggaard og andre 

bentevner den, virkelig forbi (R
inggaard 2014,22)? K

unne m
an ikke bare 

sige at det prim
sert er bogen, ind til dato litteraturens bserende m

edie, der 
er ved at blive overhalet af nye form

er og teknologier, m
en at litteraturen 

forstäet som
 et frellesm

enneskeligt, ontologisk-kognitivt behov for at 
'fortselle historier' - som

 O
ng og andre m

ener - stadigvrek er lyslevende 
(I, 520-523; O

ng 1982, 178P
 Jeg hselder helt klart til at se litteraturens 

m
etam

orfose(r) som
 noget positivt. M

äske er litteraturen en fantastisk 
tilpasningsdygtig kam

releon der blot har udviklet sig videre og spredt 
sig til nye, hidtil uanede form

er og m
edier? O

g i stedet for at begrrede 
oplesningen af den bogbaserede litteratur, var det sä ikke en idé at 
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glrede sig over de m
ange nye og spsendende littersere knopskydninger 

og gestaltninger vi i de senere ärtier har vseret vidne til? 
Ligesom

 M
arianne Stidsen er jeg selv blevet uddannet af em

inente 
hum

anister som
 T

hom
as Bredsdorff og andre, og jeg kan huske at et 

af de helt afg0rende udgangspunkter som
 jeg tog til m

ig fra m
ine 

lserem
estre m

/k, er at m
an altid skal sp0rge efter hvordan den m

en- 
neskelige erfaring og selvforstäelse er italesat när vi beskreftiger os 
m

ed litteratur. E
t udgangspunkt som

 M
arianne Stidsen ogsä selv er 

inde pá i begyndelsen af vrerkers forste bind (I, 35). U
dgangspunktet 

m
á vsere at litteraturens sreregenhed og eksistensberettigelse som

 ud- 
tryksform

 hviler pä genkendelige eestetiske m
äder hvorpä erfaringer 

sproglig- og bevidstgeres, ikke prim
eert pä et enkelt m

edie eller én 
m

ateriel m
anifestation der har eneret til at form

idle den. M
ed dette 

udgangspunkt in m
ente er der efter m

in m
ening i D

en ny m
im

esis tale 
om

 en uskarp begrebsafklaring m
ellem

 litteratur som
 kognitiv og/eller 

sestetisk defineret foreteelse pá den ene side og litteratur forstäet som
 

m
edie - specielt bogm

ediet - pä den ancien. 
Lad m

ig give et enkelt eksem
pel. I bind I skriver M

arianne Stidsen 
i en kursiveret bisretning at litteraturen er "karakteriseret ved - a/ene i 
kraft af

 sit m
edium

s beskajfenhed- at kunne give en enestäende indsigt i 
de subjektive, individuelt m

enneskelige erfaringer, i den m
enneskelige 

faktor" (I, 192). For m
ig har litteraturen egentlig ikke sá m

eget at g0re 
m

ed m
ediet, m

en derim
od alt m

ed 'narrationen' eller 'fortrellingen' som
 

sädan. M
ediet kan stort set vtere hvad som

 helst, det er for m
ig intet 

andet end den konkrete kanal eller form
idlingsform

 som
 'forrellingen', 

dvs. det litteraire stof, finder afleb i og kom
m

unikeres igennem
. 

D
en ny m

im
esis fastholder et kultur- og litteraturpolitisk grundsyn 

der forseger at forsvare litteraturen - underforstäet m
ed bogen som

 det 
eneste virkeligt afg0rende m

edie - i en kulturel offentlighed som
 ikke 

lrengere anerkender denne position for litteraturen. M
an kunne m

äske 
ogsä form

ulere det skarpere ved at sige at D
en ny m

im
esis dyrker en form

 
for finlitterser m

enighedspleje, idet bogen i en lidt nostalgisk gestus 
tilsyneladende ensker at genindsrette litteraturen som

 det altafgerende 
dannelsesinstrum

ent som
 den ikke lsengere er. I slutningen af bind I 

Litteraturens svanesana? 
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m
ales F

anden da ogsä kulturpolitisk pà vreggen da M
arianne Stidsen 

form
aner os om

 at hvis vi "afskaffer ( ... ) skriftligheden og bogm
ediet, 

synes vi godt pá vej til at rulle den ändelige og civilisatoriske udvikling 

tilbage til stenalderkellernes ahum
ane tid" (I, 610). 

H
vor begrredeligt det end m

ätte vtere: F
aktum

 er at litteratu- 

ren, 'narrationen', fortrellingen - eller hvad m
an nu vil kalde den - 

efterhänden har fäet m
yriader af afl.reggere og knopskydninger, og 

derm
ed har litteraturen antaget nye frerntrsedelsesform

er m
ed nye 

udtryksm
uligheder og nye funktionslogikker: tegne- og billedserier, 

film
, hypertext, m

usik, rap, com
puterspil, blogs, vlogs og hvad ved jeg. 

D
en regte vare forsvinder ikke, den transform

erer sig. O
g er det ikke 

lige prsecis denne narrative gru
ndstam

m
e som

 Jerom
e B

runner kalder 

for "narrativ identitet" (I, 370), og som
 ogsä er om

drejningspunktet 

i M
arianne Stidsens lsesning af bl.a. K

aren B
lixen? O

g m
áske er det 

ogsä det der antydes i hendes fascinerende lsesning af D
an T

urèll: at 

litteraturen m
äske er "den eneste sproglige diskurs efter m

edierevolu- 
tionen - ud over religionens - hvor [identitetsdannelsen, hvdf] stadig 
kan om

tales og diskuteres" (I, 605)? 

SLUTBEM
A:RKN

IN
G

ER 

D
en ny m

im
esis er i alle henseender et stort arbejde. D

eter om
fangsrigt, 

om
fattende, fyldigt, favner bredt og knever udholdenhed af sine lresere. 

D
en ny m

im
esis er m

ed andre ord et livsvserk, et ksernpe puslespil m
ed 

rigtig m
ange forskellige brikker, af litterser, historisk, sociologisk og 

videnskabsteoretisk art. Bogens stof bestär af et im
ponerende udvalg 

af vasentlige skenlittersere hovedvserker, specielt inden for dansk lit- 
terser prosa og lyrik. V

serket vidner klart om
 et stort og autentisk 

hum
anistisk-videnskabeligt incitam

ent, ligesom
 det er et vtesentligt 

bidrag til den litteraturvidenskabelige debat. 
A

lt i alt er D
en ny m

im
esis et yderst kserkom

m
ent indspark i en 

m
eget päkrsevet debat, bäde om

 den (sen)m
oderne litteratur og iden- 

titetsdannelse, om
 hvor litteraturen forrnm

sessigt bevseger sig hen, 
og om

 litteraturvidenskaben kan give det nedvendige kvalificerede 
m

odspil til sam
fundsudviklingen. For som

 D
en ny m

im
esis klart og 
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overbevisende dem
onstrerer: D

en blindgyde som
 dekonstruktionsteo- 

rien er, m
ä hurtigst m

uligt forlades igen og
en ny selvkritisk - for ikke 

at sige ydm
yg - hum

anism
e ber igen ssettes i hejssedet. O

g i stedet 
for prim

eert at stam
m

e fra hjem
 m

ed klaver m
ä 'den ny hum

aniora' og 
ditto litteratur for m

it vedkom
m

ende gerne slä sig ned blandt báde 
lokale hipstere, digitale globetrottere, com

puternerder og ponypiger. 
For et tilsvarende ydm

ygt, rum
m

eligt og inklusivt paradigm
eskift 

plsederer ogsä den dagsordensrettende hum
anist og litteraturforsker 

T
erry E

agleton i bogen 7he E
vent of Literature (2012). N

är vi forst er 
kom

m
et hinsides dekonstruktivism

ens m
etodiske og teoretiske forvir- 

ring, er der m
ulighed for at litteraturen og litteraturvidenskaben kan 

indtage "a m
odest role in altering our stance in the w

orld, w
hich is 

perhaps the best this residual hum
anism

 can m
uster in a deconstructive 

age" (E
agleton 2012, 104). 
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