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Etter å ha lest tyrkiske 
Orhan Pamuks «Mitt 
navn er Karmosin» 
for ti år siden, skrev 
jeg at han måtte være 

blant vår tids største roman-
forfattere. Og kanskje viste 
nettopp boken om rødfargen 
de beste sidene ved forfatte-
ren, kombinasjonen av det 
han kaller naive og sentimen-
tale egenskaper.

Med Nobelprisen i 2006 – 
og flytting til USA – økte 
Pamuks stjernestatus til et 
nivå som ville være skadelig 
for de fleste. Foredragene i 
den nye boka bikker iblant 
over mot det innsmigrende, 
poserende, og fortrenger 
innsikten i piggete, hyperre-
flekterte romaner som «Svart 
bok».

«Den naive og den sentimen-
tale romanforfatteren» 
bygger på en serie forelesnin-
ger ved Harvard-universitetet 
i 2009. Den tar utgangspunkt i 
Friedrich Schillers essay «Om 
naiv og sentimental diktning» 
fra 1795. Schiller tenker 

«naiv» omtrent som «før-mo-
derne, lykkelig», mens 
«sentimental» trakk mer i 
retning av «moderne, ulykke-
lig».

Pamuk bruker denne 
motsetningen produktivt, i 
dialog med en berømt scene i 
Leo Tolstojs «Anna Kare-

nina». Hovedpersonen sitter 
på toget og betrakter snø-
fnuggene utenfor vinduet. 
Pamuk flytter scenen til vår 
tid. En naiv forfatter på 
biltur, skriver han, tenker 
seg muligheten av å beskrive 
rett fram det han ser, slik 
han kjører bil uten tanke på 
hvordan den virker. Et slikt 
litteratursyn kan i og for seg 
føre til mye god, realistisk 
litteratur. Opplevelsen av 
autentisitet og virkelighet 
henger nettopp sammen 
med det naive. Det senti-
mentale betegner et mer 
komplisert forhold til 
sanseerfaring:

Den sentimentalt-reflekteren-
de romanforfatteren vil […] 
påpeke at utsikten fra 
bilvinduet er begrenset av 
vindusrammen, at frontruten 
uansett er skitten, og han vil 
trekke seg tilbake i en bec-
kettsk taushet. Eller så vil 
han, i likhet med meg og 
mange andre av dagens 
skjønnlitterære forfattere, 
skildre rattet, knappene, det 
skitne vinduet og girene som 
en del av scenen, slik at vi 
aldri glemmer at det vi ser, er 
begrenset av romanens 
synsvinkel.

Navnet Beckett, glidende taust 
forbi vinduet, er typisk for 
stilen i boka. Pamuk nevner 
mange forfattere – og teoreti-
kere som Lukács og Sjklov-
skij. Men ofte gjør de lite ut 
over å fare forbi.

Et annet hovedgrep er 
Pamuks påstand om at både 
forfatter og leser søker «et 
hemmelig sentrum» i roma-
ner, et punkt alt peker mot. 
Det er et høyst diskutabelt 
utsagn, som han da også 

underminerer på mange 
måter i løpet av boka. Inspi-
rert av Horats har Pamuk 
mange gode parallellføringer 
mellom malerier og romaner; 
betraktninger om hvordan 
skildringer av landskap kan 
belyse romanpersoner. Men 
til sjuende og sist mener han 
ikke at romaner har noe 
påvisbart sentralperspektiv. 
Dermed virker noen av bokas 
bærende perspektiver mer 
som artige påfunn enn som 
seriøse forsøk. 

På detaljnivå er boka 
likevel full av gode observa-
sjoner, ikke minst av Pamuk 
selv, midt i skrivearbeidet. 
Han har et poeng: Samtids-
forfatterne som våger å vise 
det kunstige i litteraturen 
blir i dag oppfattet som de 
mest realistiske. Tradisjo-
nelle fiksjonsunivers kan 
oppleves «påfunnet» og 
«kunstig». Pamuk viser det 
likevel aller best i sine 
romaner, ikke i korte, glatte 
essays.
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Poserende: Orhan Pamuk dekker til piggene, gjenstridigheten, i egen romankunst.
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Med dette numme-
ret av Prosopopeia 
takker redaktør 
Jorid Sleira for seg 
etter god innsats, 

og på lederplass anbefaler 
hun begeistret sin egen 
anmelder Elin Danielsens 
omtale av engangstidsskriftet 
Teologi. 

Både Teologi, Danielsens 
tekst og Prosopopeia, det 
litterære tidsskriftet som 
utgis av masterstudenter i 
Bergen, er eksempler på høy 
kvalitet i norske tidsskrift. 
Vagant ble nylig innstilt til 
prisen som årets beste, og 
med litt større vekt på layout 
og språkvask, kunne hervæ-
rende nummer av Prosopo-
peia kandidert til samme 
utmerkelse.

Temanummeret sirkler rundt 
selve kolossen i historiefors-
kningen, antikken. Det skjer 
mens Samlaget har latt 
gjendikte den romerske 
dikteren Juvenals satirer, for 
første gang på norsk. 

Studentene fyrer løs med 
Gro Rørstadbottens gravende 
og undersøkende artikkel om 
Sapfo (født ca. 630 f.Kr.), den 
sagnomsuste lyrikeren fra 
Lesbos som har betatt 
moderne lesere i hundrevis 
av år. Svein Jarvoll har 
gjendiktet diktfragmentene 
til norsk. Med utgangspunkt i 
en italiensk lesning fra 1966 
ved Giuliana Lanata tar 
Rørstadbotten for seg de 
seksualiserte, mannlige 
blikkene som har gjentatt og 
variert hverandres imiteren-

de lesninger. Også en annen 
moderne representant for 
kvinnespråket, den legenda-
riske franske forfatteren Luce 
Irigary, har assosiert i slike 
tankebaner. 

Mannsblikkene kan ha 
oversett at Sapfo ga stemme 
til frykten: den som kvinner 
og mødre i antikken kan ha 
opplevd når Homers krigs-
epos «Iliaden» ble resitert og 
memorert. 

Artikkelen viser mykheten 
i Sapfos dikt, kontrastert med 
det militante og taktfaste 

heksameteret. Slik kan 
lyrikeren fra Lesbos leses 
som sivilsamfunnets stemme, 
mens glammet fra mennenes 
våpen lyder i det fjerne. 

Rørstadbottens artikkel er 
også språklig interessant. 
Hun skriver kantete, med 
temperatur og utforskertrang. 

Men: Både denne og andre 
skribenter krøkker seg fram 
med søppelordet «fokus». 
Utrydd!

En lærd og dreven språkbeher-
skelse finner jeg i Amund 
Børdahls systematiske 
undersøkelse av den antikke 
litteraturens mest kjente 
epigram, muligvis nedtegnet 
av dikteren Simonides. Jeg 
kan dessverre ikke nevne 
hvilket epigram det er snakk 
om, da røper jeg essayistens 
lille hemmelighet. Essayet 
hans er en akademisk 
spenningshistorie og et 
retorisk maraton, på sitt beste 
på nivå med nevnte Jarvolls 
nitide filigranseringer. 
Versemålsanalyser, språklige 
spekulasjoner og komparativ 
overdådighet skaper et 
behersket con amore. Leseren 
er riktignok på vei til å 
krepere mens avsnittet som 
åpner med ordene «Nyttår 
1939» snegles i gang, men 
nettopp idet detaljenes vold 
truer med å kvæle skriftpus-
ten, virvles det månebestrålte 
støvet opp på ny og festen kan 
atter harkes i gang. 

Blant mye godt stoff skal jeg 
også nevne intervjuet med 
nestoren i norsk litteraturvi-
tenskap, Atle Kittang. Han 
utga i fjor boka som vil bli et 
standardverk om poesiles-
ning, «Poesiens hemmelege 
liv». Noe forsiktig hjertesuk-

ker professoren på fagets 
vegne om en debatt som i for 
stor grad dreier seg om 
«innhold og kontekst, saker 
og politiske standpunkt». 
Litteraturforskningens 
vitenskapelige status står 
visst på spill. 

Siden flere gode tidsskrif-
ter fremheves i denne 
omtalen, vil jeg få anbefale 
for Kittang og andre bekym-
rede å lese siste nummer av 
svenske Lyrikvännen, der 
poeten Katerina Iliopoulou 
skriver om sine greske 
kollegers kamp for lyrikken. 
Teksten sier noe om hva 
samtidspoesiens kontekst 
kan bety for både Akademia 
og pasjonerte lesere, innbefat-
tet norske poeter.

Prosopopeia anbefales, til 
tross for at det ikke innehol-
der spor av juvenalsk satire. 
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Kvalitet: Prosopopeia befinner seg i den norske tidsskriftfloraens toppsjikt. 

Solid antikk

Lyrikeren 
fra Lesbos 

kan leses som 
sivilsamfunnets 
stemme.
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