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For en grønnere verden
Mens litteraturen og litteraturkritikken iDanmark er mest optaget af at udvide o
diskutere fiktionsbegrebet, har en grøn litteraturkritikfået momentum i USA og
Storbritannien. Betegnelsen er ekokritik

AfGregers Andersen være opmærksom på menneskets manipulation af naturen ge
teknologien.

Det er næppe gået mange næser forbi, at klodens økologiske
tilstand de sidste par årtier er gået fra slem til værre. For
blot at nævnte et par af de største problemer får menne-

skeheden mere end svært ved at holde temperaturstigningen,
forårsaget af den globale opvarmning, under 2 grader. Overskri-
delsen af denne videnskabeligt vurderede smertegrænse vil med
stor sandsynlighed ikke kun få omfattende konsekvenser for men-
neskeheden, men også betyde at en fjerdedel af klodens biodiver-
sitet vil uddø. Dertil kommer, at verdens befolkningstal fortsat
stiger med ekstrem hastighed. Antallet af mennesker på kloden
estimeres at nå 9,5 milliarder i 2050, mens dette antal i 1950 var
2,5 milliarder.

Mens denne forværring af klodens økologiske tilstand burde
stå lysende klart for de fleste, bliver forværringen sjældent koblet
tillitteraturkritikkens tilstand. Sagt på en anden måde: Er der
måske noget her, vi burde være opmærksomme på? For mens
klodens tilstand er blevet forværredet markant, har litteraturen,
litteraturteorien og litteraturkritikken primært været optaget af
at diskutere forholdet mellem tekst og virkelighed. Her har post-
strukturalismen og dekonstruktionen ikke mindst spillet afgøren-
de roller. på trods af at disse to litteraturteorier ikke helt har den
samme tilslutning som tidligere, har de siden deres udbredelse i
19?0'erne og 1980'erne været med til at definere litteraturens og
litteraturkritikkens interesse.

Dette ses ikke mindst i Danmark, hvor litteraturen og littera-
turkritikken fortsat synes mest optaget af at udvide og diskutere
fiktionsbegrebet. Kigger man andre steder hen i verden, er der
dog noget andet i gang. IUSAog Storbritannien har poststruk-
turalistiske og dekonstruktivistiske kritikere de sidste par årtier
mødt en opposition, der med en stigende gennemslagskraft har
kritiseret udøverne af disse teorier for at vende det blinde øje til
klodens skrøbelige tilstand. En af disse kritikere, den engelske
økokritiker Jonathan Bate, skriver f.eks. i sin bog »The Song ofthe
Earth« (2000):

Selvom Bate nok er den væsentligste repræsentant for den b ..
ske økokritik, er han ikke det mest oplagte sted at indlede en
sentation af økokritikken. Økokritikken har nemlig sin oprin
i USA,ligesom det er her, at økokritikken siden midten af 1990 --
ne for alvor har vundet udbredelse. Men hvad er så økokritik?

Økokritikken er som nævnt indledningsvis først og fremm
»en grøn litteraturkritik«, der i stigende grad også anvendes so
kulturkritik. Genstanden for den økokritiske praksis er typisk
litteraturens eller kulturens fremstilling af miljømæssige proble-
matikker. Økokritikeren sætter med andre ord forholdet mell
menneske og natur i centrum for sin analytiske og kritiske til:
til litteraturen. Samtidig inddrager økokritikeren typisk viden-
skabelige fakta eller politiske udsagn i sin analyse eller kritik
derved at placere sine litteraturanalytiske pointer i en direkte
samfundsmæssig kontekst. Med et lidt negativt ladet udtryk k
man sige, at økokritikken derved 'bruger' litteraturen til at arzu-
mentere for en mere bæredygtig behandling af miljøet.

Denne økologiske aktivisme, sat på litteraturkritikkens fo
skinner allerede igennem i et af de første forsøg på at definere
økokritikken. I antologien »Ecocriticism Reader: Landmarks in
Literary Ecology- fra 1996, skriver den amerikanske litteraturkri
ker Cheryll Glotfelty:

Simpelt formuleret er økokritikken studiet af forholdet mellem ..
ratur og det fysiskemiljø. Præcis som feministisk kritik unders
sproget og litteraturen fra et køns bevidst perspektiv, og marxistis
kritik bringer en opmærksomhed på produktionsformer og øko
misk klasse ind i læsningen af tekster, er økokritikkens tilgang til
studiet af litteratur centreret omkring klodens ve ogvel.

Det er ikke tilfældigt, at Glotfelty sammenligner økokritikken
med feministisk og marxistisk litteraturkritik. For udover at
økokritikken, ligesom den feministiske og marxistiske littera-
turkritik, har samfundskritikken som sit teoretiske fundament.
finder man hos en del økokritikere også et overlap, hvor økolo-
giske problemstillinger anskues igennem en feministisk eller
marxistisk optik. Som den amerikanske økokritiker Greg Garrarrl
har fremhævet det i sit (glimrende) oversigtsværk »Bcocriticism
fra 2004, findes der i det hele taget en række forskellige måder al

Eftersom litteraturteorien i den sidste halvdel af det 20. århundrede
har været låst fast i den hermeneutiske cirkel beskrevet her [i en
diskussion af forholdet mellem tekst og virkelighed], har den ikke
kunnet se op fra teksten og kigge på planeten. Den har været for
optaget af at manipulere med ordene »natur- og »menneske- til at
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forestille sig, hvordan det lader sig gøre at advokere på vegne af ikke-
menneskelige væsner og samtidig for social retfærdighed i termer,
der ikke knytter sig til lokale steder, men til territorier og økosyste-
mer, der dækker hele planeten.

» IUSA og Storbritannien har poststrukturalistiske og dekonstruktivi-
stiske kritikere de sidste par årtier mødt en opposition, der med en
stigende gennemslagskraft har kritiseret udøverne af disse teorier for
at vende det blinde øje til klodens skrøbelige tilstand.

betragte økosystemet på, som kommer til udtryk i økokritikken.
Det betyder imidlertid ikke, at det er umuligt at fremdrage et

mønster over økokritikkens udvikling og et bud på, hvor den i dag
er på vej hen. Som en anden amerikansk økokritiker Lawrence
Buell har pointeret, kan fremkomsten af økokritikken deles op i
to bølger. Den første bølge af økokritik kan ifølge Buell føres til-
bage til midten af 1960'erne - før begrebet økokritik opstod - og
frem til slutningen 199o'erne. I denne periode var økokritikken
særligt fokuseret på litteraturens fremstilling af menneskets
forhold til sine nære naturomgivelser. Samtidig blev naturen, af
denne bølge af økokritikere, betragtet som noget, der var adskilt
fra den menneskelige kultur.

Det seneste årti har dette dog ændret sig. Ifølge Buell domine-
res økokritikken nu af en anden bølge af kritikere, der i stigende
grad anerkender en sammenblanding af natur og kultur. Det bety-
der, at forskellige hybride væsner, fra grænseområdet mellem det
naturlige og det kunstigt skabte, nu inkluderes i den økokritiske
etik. Samtidig taler denne anden bølge for, at litteraturen, kultu-
ren og økokritikken udskifter dens fokus på den nære natur og det
lokale miljø med et planetarisk perspektiv - det vil sige et fokus på
kloden som helhed. Den tyske litteraturforsker Ursula K. Heises
bog, »Sense ofPlace and Sense of Planet- (2008), har i den forbin-
delse været særligt toneangivende.

I »Sense of Place and Sense of Planet- argumenterer Heise
netop for, at miljøbevidstheden i litteraturen og i kulturen siden
1960'erne primært har taget form igennem det, som Heise kalder
for en »følelse for stedet- (»a sense of place«). Det er denne lokalt
forankrede miljøaktivisme, Heise vil have litteraturen og kulturen
til at fjerne sig fra. I stedet skal litteraturen og kulturen fundere
sin miljøaktivisme i et mere nutidigt og relevant tilhørsforhold til
planeten (»a sense of planet«).

Heise nævner i den forbindelse f.eks., hvordan vi i dag kan blive
dybt engageret i orangutangens kamp for overlevelse ved at se en
tv-dokumentar i et fjernsyn placeret tusinder af kilometer væk fra
den nærmeste vilde orangutang, eller hvordan vi via internettet
kan vide mere om globale forandringer i klodens atmosfære end
om den lokale flora, hvor vi bor. En bevægelse som litteraturen
og kulturen ifølge Heise bør anerkende og gøre sig til stemme for.
Hun skriver:

Udfordringen, som denne deterritorialisering [følelsen af tilknyt-
ning på tværs af grænser og kontinenter] fremstiller, består i at
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Heise taler derfor om et påtrængende behov for at formulere og
fremme et ideal af øko-kosmopolitanisme i litteraturen og i kultu-
ren generelt. Denne øko-kosmopolitanisrne definerer hun som »et
forestillet planetarisk fællesskab bestående af mennesker og ikke
menneskelige væsner«, Dette forestillede fællesskab skal ifølge
Heise forankre s i en forståelse affælles risiko. Heise er her tyde-
ligt inspireret af den tyske sociolog Ulrich Beck og hans tanke om
risikosamfundet. Beck har siden midt-acso'eme udgivet en række
bøger og artikler, hvori han argumenterer for en bevægelse væk
fra en identitet forankret i et tilhørsforhold til den enkelte natio-
nalstat og til en kosmopolitisk identitet forankret i et forhold til
klodens fortsatte beståen og sikkerhed.

Det er i den henseende interessant, at en øget planetarisk be-
vidsthed også kan spores i litteraturen og litteraturkritiklæn uden
for økokritikken. F.eks. skriver den japanske litteraturforsker
Masao Miyoshi i en antologi om litteratur og globalisering:

Litteratur og litteraturstudier må nu have et mål: Atpleje vores fæl-
les bånd til planeten, at udskifte forestillinger om ekskluderende
fællesskaber som etnisk kulturer, nationale identiteter og begreber
som regionalisme, globalisering og endda humanisme med et ideal
om planetarisme.

Selvom dette citat for enhver, der holder af litteraturen og dens
mangfoldighed, må fremstå absurd, er det derfor oplagt at
konkludere, at klodens skrøbelige tilstand i disse år generelt er
med til at fremme en følelsejor planeten. Når den finske deltager
i dette års (europæiske) Melodi Grand Prix sang om den døende
planet, eller Pixar laver tegnefilmen »Wall-Es (2008), er det
således et udtryk for, at der er en større kulturel bevægelse i gang.
I Danmark vil litteraturen og litteraturkritikken umiddelbart
have godt af en 'forgrønneise' . Denne 'forgrønnelse' må ske
ud fra en erkendelse af, at forfattere og litteraturkritikere har
en forpligtelse ikke bare over for sig selv, men også over for
kommende generationer. Jeg medgiver, at dette lyder frygteligt
frelst, men nogle gange er det frelste perspektiv desværre en
nødvendighed.
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