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maktforholdene i fransk 
åndsliv, noe han ikke er den 
første som påpeker.

I den forbindelse kan det 
nevnes at Hazareesingh er 
morsom, men ikke spesielt 
original i sin dårlig skjulte 
forakt for Derrida («At the 
dizzying heights of decon-
structionism, Derrida had 
famously declared that there 
was «nothing outside the 
text». By the end, in France at 
least, it was far from clear 
whether anything was left 
inside it»), men påpeker helt 
korrekt paradokset i at 
dekonstruksjonen i 1997, 
mens den fortsatt var hot 
topic i USA, allerede var så 
diskreditert i Frankrike at 
Woody Allens film «Decon-
structing Harry» heller fikk 
tittelen «Harry dans tous ses 
états» da den gikk på franske 
kinoer.

Et påfallende trekk ved den 
franske åndseliten er dens 
historisk tette bånd til 
politikerne. Derfor blir 

beskrivelsen av den franske 
politiske virkeligheten 
uunngåelig del av Hazare-
esinghs prosjekt, og her 
avsløres noen svakheter. Han 
kommer nemlig aldri nær-
mere gateplanet enn det han 
får beskrevet gjennom 
hovedstadsavisene, noe som 
blant annet får ham til å 
bedømme franskmennenes 
nei til EU-konstitusjonen i 
2005 som utslag av fremmed-
frykt og nasjonalisme – når 
det i realiteten handlet om 
demokratisk underskudd og 
elitenes mangel på bakkekon-
takt. 

Ironien blir ikke mindre 
når han noen sider senere 
skriver at en av årsakene til 
den franske tenkningens fall 
handler nettopp om hvordan 
den lille andedammen 
åndseliten og politikerne 
deler, har blitt gradvis 
innsnevret siden begynnel-
sen av 1980-tallet, da fransk-
mennene på bare fire år 
mistet Sartre, Barthes, Lacan 
og Foucault. Figurene som ble 
deres erstattere, var folk som 
ja, Finkielkraut og Lévy, som 
i mye større grad enn sine 
forgjengere var opptatt av å 
befeste og forsterke sine 
posisjoner innad i den 
franske eliten. At disse er 
dominerende i mediene, 
stemmer nok, i enda større 
grad er det nok riktig at de 
har gehør i visse deler av 
politikken – men det er en 
ikke ubetydelig svakhet at 
Hazareesingh med alle sine 
referanser ikke engang 
kommer på å nevne folk som 
Jacques Rancière og Michel 
Onfray, som hver på sitt vis er 
genuint folkelige intellektu-
elle. Mye kan sies om sist-
nevnte, men at han vekker 
intellektuell interesse og 
leselyst blant den store hopen 
av helt vanlige franskmenn, 
er det ingen tvil om. 

Og så er historien heldigvis 
ikke slutt. Selv om Hazare-
esingh ikke ser så mye annet i 
Bourdieu enn et siste ekko av 
den stolte tradisjonen av 
franske engasjerte intellektu-
elle, selv om Frankrikes 
forrige president ikke kunne 
fornavnet til Camus, og selv 
om det finnes et bilde av 
Frankrikes nåværende 
president mens han leser 
«Histoire de France pour les 
nuls» («French history for 
dummies»), ja, så bruker 
Frankrike fortsatt langt mer 
penger på kultur enn sine 
europeiske naboer, og fortsatt 
leser 80 prosent av franske 
ungdommer bøker hver dag. 

Og til trøst for den ulykke-
lige finansstudenten som 
måtte tåle ikke ubetydelige 
mengder sarkasmer og ironi 
utover kvelden, er det – fort-
satt ifølge Hazareesingh – en 
lang og stolt fransk tradisjon 
å tolke alt mulig i seksuell 
retning. Dessuten: Rett bak 
stolen han satt på, sto en 
bokhylle med et eksemplar 
av, nettopp, «På sporet av den 
tapte tid», som vertinnen 
kunne smelle i bordet før hun 
serverte mer champagne. Og i 
et land hvor man drikker 
champagne på barselbesøk, 
hvor ille kan det egentlig bli?
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Når forfattere, 
filosofer og viten-
skapsfolk har 
skrevet om natur i 
vestlig tradisjon, 

har naturen ofte blitt gjort til 
objekt, i form av naturidyl-
liseringer, abstraksjoner eller 
misantropi. De vestlige 
språkene skaper lett forkjær-
te motsetninger mellom 
«innenfor» og «utenfor», 
«for» og «mot», «form» og 
«innhold», mens virkelighe-
ten alltid beveger seg 
gjennom ytterpunkter, 
suveren som en elv og porøs 
som et jordskred.

Slike bilder melder seg når 
jeg leser den danske debu-
tanten Andreas Vermehren 
Holms debutbok «Antro-
pocæn Kreatur». Han 
debuterer like godt i Norge 
på Moss-forlaget House//Of//
Foundation, og moteordet i 
tittelens «antropocæn» er 
nok mer filosofisk enn 
geologisk og biologisk 
fundert (begrepet angir en 
geologisk epoke der jordklo-
den preges av menneskelige 
aktiviteter).

På lomma har jeg tatt med 
meg en annen bok inn i 
lesningen, Jørn H. Sværens 
«Vi er tiggere». Bokomslaget 
er frittstående (nær sagt 
frittgående) eggegul kartong 
med dype innbrett, det vil si 
ikke limt til den stiftede 
svarte kartongen. Boka 
består 13 tekstsider, de fleste 
med én enkelt setning 
innskrevet. En poetisert 
fortelling ligger vedlagt som 
innstikk, et slags kontra-
punkt til «den radikale 
forenklingen» (sic) som 
utgivelsen påberoper seg. 
Dette innbyr til en leserytme 
som blir en del av mitt 
sanseapparat, som leserom 
mer enn -tid. Særlig prosalit-
teratur er i vår kultur ofte en 
form for tidskonkurranse 
(«pageturner»), mens 
Sværens dikt søker rommets 
frihet og sannhetens hvile: 
«språket er fattig/ kjærlighet 
er gitt/ vi er tiggere». Finnes 
det noe større budskap 
under dagens humanitære 
katastrofer? 

Med et slikt leserblikk er det 
jeg oppsøker Vermehren 
Holms forfatterdebut. Jeg 

registrerer en essayets 
poesistrøm med mange 
filosofiske og litterære 
forelegg. Debutanten skriver 
kjempende setninger som 
ikke strander trygt ved et 
punktum, men strømmer 
over i hverandre, mer som 
klippenes bølger enn stream 
of consciousness. Det ene 
tekstlige løpet handler om 
hvorvidt mennesket vil 
vedkjenne seg historien, og 
det andre er en problematise-
ring av språket vi bruker: 
«ordene er nogen vi kaller 
oss selv månen har intet med 
det ord at gøre livet er på 
planeten dyr har intet med 
det ord at gøre dyr er noget vi 
kalder os selv hver gang vi 
sier menneske». 

Dette er et profetisk skrift om 
menneskets ensomhet og 
«volden forråelsen» (sic) som 
tiltar med de menneskeskap-
te naturødeleggelsene. «jeg 
har lyst til at tage mit eget 
liv», skriver forfatterfortel-
leren på de første sidene når 
han ser hvordan mennesker 

oppfører seg, men han 
skriver da heller, skriker «til 
folk i bilene jeg råbte og 
skrek etter bilene men ingen 
stoppede folk kørte forbi». 
Ordene snubler, men uttryk-
ker desperasjonen og 
fortvilelsen på en virknings-
full måte. På de siste sidene 
anropes minnet om de 
greske mytene, håpefullt, 
«for uten Herkules er intet 
menneske frit». Her synes 
jeg forfatteren blir drøm-
mende uklar, og mytebruken 
kunne vært bedre motivert. 
Dyre- og monsterbilder fra 
gamle bøker følger ellers det 
intense og bevegende 
tekstforløpet som påminnel-
ser om hvilken skjønnhetens 
mangfold mennesket er i 
ferd med å gjøre til slagmark. 

Den litterære offentligheten 
kan i denne sammenheng 
lignes med en svær og grådig 
fabrikktråler som græbber til 
seg sårbart liv og enestående 
mikrokosmoser. Forleggeri 
som H//O//F og Jørn H. 
Sværens England Forlag 
strømmer oksygen til 
andedammen. Andreas 
Vermehren Holms poetiske 
essay gir bud om et høyt 
reflektert forfatterskap, men 
så er da også forfatteren 
utgitt av noen dristige 
kulturoperatører, med 
Audiatur bokhandel, Mølle-
byen litteraturfestival og et 
tverrkunstnerisk dugnadsar-
beid i sin (Øst) fold. 

Tenk at stasjonsbyen Moss 
skulle få æren av å huse en 
folkevennlig skandinavisk 
avantgarde a gett. Ille bra.
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Ille bra: House//Of//Foundation bringer 
naturen inn i lesningen.
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