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Denne mursteinen av 
en opprørsk tekst 
har gitt meg en 
tålmodighetsprøve. 
Forfatteren Ferdi-

nand Wyller er billedkunst-
ner, og så vidt jeg vet er dette 
hans andre bokutgivelse.   

Hvis det i det hele tatt er 
mulig å snakke om ramme-
fortelling i denne romanhy-
briden, handler det om en 
gruppe søkende venner som 
hengir seg til lange samtaler. 
Fortelleren er i hovedsak 
Fridas dagbokstemme, først 
situert i en norsk drabantby 
der hun lytter til sin doseren-
de Far (sic). Resten av boka 
kan minne om en datters 
morsopprør, ført i pennen av 
en mann. 

Innenfor en slik tekstkorpus, 
like organisk anrettet som en 
svane på en hesterygg, får vi 
del i en superromantisk 
kjærlighetshistorie. Det 
nærmer seg til tider en 
forberedende leksjon i 

samlivsetikk anno 1860. 
Annenhver gang jeg har 

gitt opp denne boka, skyldes 
det dens akutte formproble-
mer og språklige uttværelser. 
Karaktertegningen er svak, 
og de mellommenneskelige 
dialogene er tilsvarende 

forutsigbare. Men tankestof-
fet inneholder et livlig og 
kontroversielt erkjennelses-
arbeid, og tittelen henspiller 
på en åndelig virkelighetsfor-
ståelse. En rekke samfunns-
spørsmål diskuteres tilsynela-
tende dialogisk; forfatterens 
styrende hånd hviler tungt på 
utvekslingene. 

Som mann er mine fordom-
mer mot litterær pratsomhet 
ikke helt til å stole på, og 
dagbokromanen er en 
gammel kvinnesjanger. Jeg 
oppdager at ordmengdene og 
den estetiske støyen har en 
ujevnhet som lar meg lese i 
rykk og napp, og dermed blir 
jeg i større grad åpen for det 
forfatteren prøver å meddele. 
På sitt beste skriver Wyller på 
et høyt refleksjonsnivå, og 
språkvalgene er helt og fullt 
underlagt en akutt sannhets-
søken. Slutten er så senti-
mental at den må betegnes 
som kritikkløs og speiler 
romanforsøkets dilemma. 

Dagboknotatene kunne også 
kalles et idéhistorisk romana-
kademi. Her turneres et 
eklektisk kunnskapsunivers, 
med referanser til vitenskap, 
kunst, religiøse tekster, Marx, 
klassisk litteratur og ikke 
minst Hardt&Negris multitu-
de-begrep. Kroppslige begjær 
har blitt styrende for vel-
standssamfunnets organise-
ring, og teknologiens smerte-
frie menneskevold utsletter 
individet, om jeg forstår 
Wyller rett.  

Punktet alt dreier seg om 
er det kristne tankegodset, 
vel å merke som ramsalt 
kritikk av den institusjonali-
serte kristendommen. Wyller 
søker frimodig ad fontes, i det 
som ser ut som et forsøk på å 
forstå ur-kirken som en slags 
ur-kommunisme. Det skjer 
bl.a. ut fra frie spekulasjoner 
om forbindelsen mellom 
høvdingekultur i indianer-
stammer og stammekultur i 
det gamle Palestina. 

Tanken om fellesskapets 

selvstyrende muligheter og 
høvdingen som den gode 
hyrde, kan stå som et eksem-
pel på hvordan tankestoffet 
søker utopien. Barns robuste 
sårbarhet er avgjørende i 
denne utopien, og på sitt 
beste er boka en apologi for 
mennesket slik vi har tenkt 
om oss selv i noen tusen år. 

I et avsnitt om Johannes Åpen-
baring tipper imidlertid 
dommedagsiveren over i noe 
spekulativt. Selv om det ikke 
er noen forbrytelse å ha et 
erkekonservativt kvinne- og 
kultursyn, er svermeriske 
forestillinger problematiske. 
De kan fort danne nettopp 
slike totalitære fiksjoner som 
skulle kritiseres.  

Ferdinand Wyllers romana-
kademi må sies å være 
helhjertet ukorrekt. «Ikke av 
denne verden» blir et viltert 
haltende forsøk som fyller 
meg med skepsis og respekt.
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Hybrid: Dagboknotater som utgjør idéhistoriske spekulasjoner.
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Demian Vitanzas bok 
om «urake», rett 
forstått urette menn, 
er en sjeldent god 
romandebut. Den 

beskriver innenfra hvordan 
tre menns mulige personlig-
hetsforstyrrelser ytrer seg 
overfor yngre jenter, til og 
med egne døtre, som over-
grepstanker, kanskje også 
-handlinger.

Romanen er delt i tre, med 
historier om henholdsvis 
Markus, Bård og en anonym 
mann i regnfrakk. Den gule 
regnjakka går igjen i de tre 
fortellingene, sammen med 
andre tegn og hint som 
skaper en mildt sagt utrivelig 
stemning.

Flere kritikere har pekt på 
hvordan romanen, i dens 
skildring av ensomme, 
bortkomne menn, bygger 
videre på 
teknikker 
utviklet hos for 
eksempel Tarjei 
Vesaas og Jon 
Fosse. Likevel 
synes jeg 
Vitanzas grep 
står godt for seg 
selv, særlig i 
den første fortellingen.

Markus bor ikke lenger 
sammen med kona Berit og 
datteren Anne, men alene, 
langt inne i skogen. Utskilte, 
korte tekstbolker i kursiv 
skaper usikkerhet om hvem 
som forteller. Etter hvert 
antyder Markus’ bror og 
svigerinne en forhistorie hvor 
Markus er blitt renvasket for 

anklager om overgrep på 
datteren. Samtidig ligger 
fortellingen nær Markus, noe 
som gjør det litterære per-

spektivet 
utstudert ustøtt. 
Markus er 
nettopp kommet 
fri ved hjelp av 
advokatbroren, 
likevel henger 
noe ved ham, 
eneboeren. 

Noen av 
romanens sterkeste partier 
skildrer Markus’ egen 
usikkerhet, først i dialog med 
broren, seinere i en slags 
tvangssituasjon i et kjøpesen-
ter, der han føler at han må 
handle en presang til datte-
ren:

Og julegave til Anne, tenker 
han. 

Må jo oppføre seg som far til 
sin egen datter. 
Som far ja.

Setningene antyder en 
karakteristisk brist hos alle 
de tre mannlige hovedperso-
nene. De har ikke noe indre, 
de mangler det man kunne 
kalle en stabil farsidentitet. I 
stedet flyter de ut over alle 
grenser.

Den lange passasjen som 
følger, i det julestemte 
kjøpesenteret, gjør historien 

om den tafatte einstøingen til 
en god skildring av en 
forvirret, mannlig forbruker. 
Han har fått et brev fra 
datteren. Det ligger i lomma. 
Hånden klamrer seg til 
brevet, som for å holde noe 
fast i en altfor sterkt skim-
rende verden hvor alt går 
rundt for ham. Nærbildet av 
Markus på vei fra butikk til 
butikk i julerushet løfter 
«Urak» til virkelig god 
samtidsrealisme, etter min 
mening.

Romanen har allerede skapt 
splid mellom Aftenpostens 
kritiker Vidar Kvalshaug og 
Morgenbladets Ane Farset-
hås, som mener Kvalshaug 
tar for sterkt i når han tror 
han «har lest årets beste og 
farligste debutant». Hennes 
ankepunkt er at Vitanzas 
litterære grep virker mer 
skrivekunstkalkulerte enn 
farlige. Og Farsethås minner 
om at eldre-mann-interesse-
rer-seg-for-yngre-jenter er 
grundig etablert i litteraturen, 
fra Nabokov til Knausgård.

Likevel synes jeg Farsethås 
er for streng. Den velover-
veide bruken av realistiske 
virkemidler i de tre historiene 
– kjøpesenterpassasjen er et 
godt eksempel – gjør Vitanzas 
bok til en debutroman langt 
over gjennomsnittet.

De mannlige hovedperso-
nene i «Urak» har følelsen av 
at de bør isolere seg, for å 
spare både seg selv og mulige 
ofre for impulsene. Samtidig 
utholder de heller ikke 
ensomheten. I den tredje 
fortellingen går den navnløse 
mannen i gul regnfrakk inn i 
kjøpesenteret. Han oppsøker 
en helt tilfeldig jente bak 
disken i parfymeriet, og 
«nyter usikkerheten hennes». 
Hun «blunker, blingser» 
usikkert. Da fortsetter han:

Ordene bare renner ut av meg.
– Jeg er faren din, sier jeg.

Uhyggelig, virker det.
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Ingen tvil: God debut om grenseoverskridende menn.
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Dette er 
virkelig 

god samtids
realisme.
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