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”All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players. 
They have their exits and their entrances, 
And one man may in his life play many parts:” 
 
Dette citat stammer fra William Shakespeare (1564-1616), og det udtrykker en ældgammel erfaring: 
Verden er en gigantisk teaterscene og livet et skuespil. Hvis man skal kende ét citat fra Shakespeares 
forfatterskab, som ikke stammer fra Hamlet, må det være dette: Hele verden er en scene. Denne metafor 
kaldes i den europæiske litteraturvidenskab – mit fag – for ”verdensteatret.” 
 
Mit navn er RV, jeg er  - og jeg forsker i det jeg kalder absolutte metaforer 
 
PAUSE 

Min forskning handler om at forstå, hvilken rolle såkaldt store metaforer spiller i vores kultur og 
samfund – dengang som nu. Hidtil har den givet to vigtige resultater, der siger noget om os selv: For det 
første tror vi altid, at store metaforer er ved at forsvinde fra vores fælles hukommelse. Det er ikke korrekt. 
For det andet tror vi altid, at de udtrykker problemer eller kriser. Det er heller ikke korrekt.  

Tager man verdensteatret som eksempel, er denne metafor næsten lige så gammel som litteraturen selv 
og er populær i både Bibelen og i Platons forfatterskab. I Shakespeares dramaer havde den ét litterært 
zenit, men den er aldrig forsvundet. I vor tids store kunstgenre – tv-serierne – er den således også 
allestedsnærværende. I serien Vikings (HBO, 2013-2020) forklarer den kvindelige hovedperson, at ”hele 
vores liv er én lang fortælling” som argument for, hvorfor vi skal blive ved med at fortælle hinanden 
historier, hvis samfundet skal opretholdes. I Westworld (2016-, HBO) citerer den gale opfinder sågar 
Shakespeare selv i relation til sit eget robotprojekt: ”We are come/ To this great stage of fools.”  
 
Skønhed trumfer rationalitet 
Verdensteatret er et eksempel på en stor metafor. Et par andre eksempler kunne være sammenhængen 
mellem sandhed og lys, verden som et urværk, skæbnen som en sejlads på havet, naturen som en bog eller 
livet som en drøm. 

Jeg har – med hjælp fra diverse filosoffer – foreslået at kalde disse metaforer ”absolutte:” Det er de, 
fordi de optager en permanent plads i vores fælles historie: Fra Bibelen og Platon over Shakespeare til 
futuristiske Westworld og historiske Vikings kan vores kunstnere ikke glemme dem. De er også ”absolutte,” 
fordi de modsætter sig muligheden for at blive sat på logisk formel: ”All the world’s a stage” lod 
Shakespeare sin Jaques sige i komedien As You Like It (1599), og lige siden har ordene ramt mennesker i 
deres følelsesmæssige solarplexus. Men om det er ”korrekt” eller ej, at verden er en scene, er en anden 
sag. Der er tale om noget andet end rationalitet. Vi kunne kalde det: Skønhed og mening. 
 
Krise? 
Det første vigtige resultatet af min forskning er have identificeret en trang i forskningen og i den bredere 
kultur til at se store metaforers popularitet som negativt-ladede kriseerfaringer. Som om kunst kun bliver 
stor og/eller populær, hvis den afslører noget forlorent ved samfund eller eksistens.  



Hvis vi bliver ved verdensteatret som eksempel, var dette sproglige billede allermest populært i det 17. 
århundrede på alle større europæiske sprog. Denne periode kalder vi oftest for enten barokken eller den 
tidlige moderne periode.  

Spanierne kalder selv denne tid for deres Siglo de Oro – guldalderen. Som hos Shakespeare dyrkede 
disse samtidige spaniere verdensteatret. Problemet er, at man altid forklarer populariteten med henvisning 
til kriseerfaringer. Hamlet og Don Quijote udtrykker angiveligt begge her i begyndelsen af det 17. 
århundrede et moderne, splittet subjekt, der ikke kan finde sig til rette i stigende fremmedgørende verden.  

Dramatikeren Pedro Calderón de la Barca skrev sågar et drama med titlen Det store verdensteater (ca. 
1633). Også her forklarer man succesen med henvisning til en krise: Fordi spanierne i stigende grad fik en 
absolutistisk regeringsform, og fordi det spanske samfund socialt og økonomisk gennemlevede en større 
krise, er forklaringen på verdensteatrets popularitet, at det kunne bruges af magthaverne til at udtrykke en 
statisk samfundsopfattelse som værn mod revolution: I verdensteatret er vi alle tildelt faste roller som 
arbejder, bonde, præst eller konge, og det kan ikke ændre sig. 

Jeg har i min forskning imidlertid vist noget ganske andet: Verdensteatrets popularitet i det 17. 
århundrede kan ikke reduceres til eksistentiel fremmedgørelse eller til politisk reaktion. Man kan bedre 
forstå den kunstneriske succes og folkelige popularitet med en helt anden forklaring. Verdensteatret er et 
udtryk for en ældgammel menneskelig trang til ritualer – at gøre noget alvorligt i fællesskab – på en ny tids 
præmisser. Datidens verdensbillede var i heftig forandring, og verdensteatret blev en måde, hvorpå 
mennesket stadig kunne fejre virkeligheden og verden ved at deltage i et fællesritual. Der var tale om en 
måde, hvorpå man kunne artikulere fornemmelsen af skønhed og mening ved at gøre kosmos til et enormt 
kunstværk.  
 
Umoderne gennembrud 
Det ene resultat af min forskning er altså en begyndende alternativ forklaringsmodel for, hvorfor visse 
metaforer bliver ”absolutte,” og hvordan de kan komme til at gennemtrænge vores kultur: De fungerer som 
ritualer, der bekræfter livets værdi. Det væsentlige her er, at man som humanist holder op med at tro, at 
alting er politik og krise. Det er det ikke.  

Det andet resultat af min forskning handler om vores trang til løsrivelse fra fortiden. De fleste kender 
nok udtrykket om ”den mørke middelalder.” Udtrykket stammer fra renæssancen, hvor intellektuelle 
historikere ville demonstrere, at vi var gået ind i en ny tid, præget af et andet menneskesyn. 

Denne forestilling om, at ”vi moderne” er rationelle, og at dem, der levede før os, var barbarer, kan også 
genfindes hele vejen op til moderne popkultur. Således vil man i min generations kultklassiker Pulp Fiction 
(1994) kunne høre en sort mafiaboss sige, at han vil ’go medieval on someone’s ass’ som straf for en 
voldtægt. Det, mafiabossen Marsellus er blevet udsat for, forekommer ham så urimeligt, at den ‘moderne’ 
tilstand ikke kan give ham tilfredsstillelse. Vi afstraffer ikke længere hinanden bilateralt med tænger og 
blæselamper, og det kan Marsellus ikke leve med. Så han vil tilbage til det middelalderlige barbari, vi 
angiveligt har lagt bag os. 

Et andet eksempel herhjemmefra er forestillinger om et ”moderne gennembrud” i dansk litteratur. 
Georg Brandes forklarede i 1871, at den danske ånd under romantikken i århundredets begyndelse havde 
været i ”barnealderen” og nu måtte blive voksen. Med dette mente han, at den skulle skifte sit fokus fra 
følelser til rationalitet, fra skønhed til debat. Man skal her overveje følgende: Brandes mente, at den 
periode i dansk litteratur, der dækkede Ingemann, Grundtvig, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard, ikke var 
kønsmoden eller ikke var mentalt voksen ligesom os, der fulgte efter.  

 
Fra fornuft til følelser 



Min forskning påpeger, at denne form for periodiseringer, hvor vi bliver fremadskridende ”voksne” eller 
rationelle, er både skadelige og forkerte. De er forkerte, fordi disse absolutte metaforers eksistens på tværs 
af epoker og nationale barrierer fortæller en historie om sammenhæng, ikke brud, med fortiden. 
Shakespeare og de moderne tv-serier udforsker livet i samme metaforer og billedsprog som Platon og 
Paulus brugte. 

De er også forkerte, idet metaforerne naturligvis afgiver forskellige betydninger gennem epokerne, men 
ikke i en bevægelse fra følelser til fornuft. Den permanente kunstneriske brug af dem beviser snarere, at 
menneskelivet altid har være en kamp mellem disse to instinkter, og at vi ikke er blevet klogere siden. Og at 
det er godt sådan. Denne øgede erfaring af sammenhæng i den europæiske historie sikrer netop sansen 
for, at menneskelivet og historien ikke blot består en af række kriser eller af stigende nøgtern rationalitet. 

Periodiseringerne er samtidig skadelige, fordi de modvirker denne fornemmelse for sammenhæng og 
for muligheden af skønhed: Hvis vi underviser og forsker i, hvordan man før var umoden og nu er blevet 
rationel, forsvinder noget af den absolutte tiltrækning ved disse store metaforer: De har altid været 
populære, fordi de artikulerer en fornemmelse af, at verden er smuk, og at det er godt at være her. Men 
hvis vi opererer med antagelser om, at skønhed erstattes af rationalitet, kan vi ikke længere se det. 
 
Afslutning 
Disse pointer er ikke humanistisk flødeskum på de våde videnskabers rugbrødsarbejde. Det er vigtigt, fordi 
det siger noget om, hvem vi er – og hvad vi gerne vil være. Når en tanke om livet som en sejlads, naturen 
som en bog eller verden som en scene har draget mennesker i tusindvis af år, lægmænd såvel som 
eksperter, er det, fordi de gemmer på hemmeligheder om eksistensen selv. De er blevet til byggesten i 
vores mentale samfund og kan tydeligvis ikke undværes.  

Samtidig er de en vigtig kilde til at diskutere den nævnte trang til periodiserende afsked med fortiden og 
en måde, hvorpå humaniora kan bidrage til kulturkritikken og dagens mediediskurser. 

I Jyllands-Posten kunne man i et læserbrev i 2005 læse følgende som kommentar til æresdrabet på en 
ung, pakistansk kvinde i Slagelse: “Mange mennesker med muslimsk baggrund tænker og handler 
menneskeligt og vil aldrig acceptere en middelalderlig islamisk behandling af kvinder.” Man må her udlede, 
at skribenten ikke mener, at de folk, der levede i middelalderen, var menneskelige. I øvrigt kan det være 
svært at se, hvad et mord i et parcelhus i Slagelse har med middelalderen at gøre.  

Litteraturvidenskaben kan her hjælpe os til en slags selvdiagnosticering og (måske) til en vis svækkelse af 
vores egen narcissisme: Vi er ikke særlig unikke, og vi er ikke klogere end dem, der levede før os. Men det 
er en god nyhed, for den rummer muligheden for at føle os mere hjemme i verden og i stærkere 
forbindelse til vores forfædre. 

Man kunne også formulere min forskning sådan her: De absolutte metaforer lever i os, og de udtrykker 
ikke kun politisk eller eksistentiel krise. De fortæller en historie om sammenhæng og mening. Vi er ”merely 
players,” som Shakespeares Jaques siger, men i dette merely, blot, ligger en hel verden og en hel europæisk 
historie om os selv. 

 
 
 
 


