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Novalis, eller 
Friedrich von 
Hardenberg 
(1772–1801) som var 
fødenavnet, er 

blant de unge døde geniene i 
litteraturhistorien. Dette var 
poeten og tenkeren som 
brukte verbet «romantisere» 
på en slik måte at det ble 
opphav til epokebetegnelsen 
«romantikken». Hans 
omgangskrets var epokedan-
nende, den også, med 
Schlegel-brødrene, Schel-
ling, Fichte og Schiller.

De tyske romantikerne 
gjorde opprør. Frihetstanken 
fra den franske revolusjonen 
ble annammet som åndelig 
revolusjon. Opplysningsti-
dens tørre saklighet og den 
tyske samtidens brutalitet 
var noe av det som skulle 
bekjempes.

Kristen nestekjærlighet 
var et av målene. Novalis 
hevder da også at Helligån-
den er mer enn Bibelens 
døde skrifter (sic), ja men-
neskehetens egentlige lærer. 
Historien om Kristus er i 
hans lesning like mye poesi 
som den er historie. På 
samme vis poetiserer han 
historien og naturen med et 
slags opphøyd barneblikk, 
men i kombinasjon med 
betydelige filosofiske og 
naturvitenskapelige kunn-
skaper. 

For Novalis var liv og kunst 
vesensbeslektet. I et av 
fragmentene sine kaller han 
livet en konstruksjon, en 
trope. Selve det å leve skulle 
ha kunstneriske dimensjo-
ner, ikke så fjernt fra Giorgio 
Agambens tanker om livet 
som kunstverk. 

«Lærlingene i Sais» er en 
ufullført roman. Novalis 
kaller den selv en «naturro-
man». Sjangerbetegnelsen er 
en henspilling på både 
tematikken og formen, for 
den gode dikteren kan ha 
utarbeidet stoffet som et 
litteraturens naturspråk. Det 
er forbindelser herfra til våre 
dagers økopoetiske forsøk. 

Naturromanen begynner 
med et kort kapittel, ‘Lærlin-
gen’, der en jeg-forteller fører 
ordet. Stedet for naturunder-
visningen er tempelet i den 
egyptiske byen Sais, hvor 
fruktbarhetsguden Osiris 
skal ha blitt gravlagt. Det 
handler blant annet om 
lengselen etter den mystiske 
gudinnen, og de åndelige 
spekulasjonene skal lede til 

en eventyrlig reise: Målet er 
å komme bak mysteriets slør, 
hvor selvkunnskapens 
innsikt blir åpenbart. 

Andre del heter ‘Naturen’. 
Kapittelet har en underlig 
forteller (lærlingen) som 
lytter frem de ulike talene 
som holdes om naturopple-
velse og 
vitenskap. Den 
retoriske 
temperaturen i 
disse fragmen-
tariske monolo-
gene leder 
tankene hen på 
et pulserende 
naturspråk. 
Budskapet er at 
naturen har egenverdi og 
egen identitet, og mennesker 
skal møte sine naturomgivel-
ser med den verdighet og 
følsomhet vi tilstreber i 
menneskelige relasjoner. 

Den tyske romantikeren 
søker etter urtiden, urfolket 
og urspråket. En søken som 
skal føre til en ny tid der 
kunnskap blir forvandlet til 
visdom, og der naturviterne 
skal lære av det besjelede 
naturmennesket. «Å være 
naturens profet er et vakkert 
og hellig kall», sier læreren 
til de unge lærlingene.

Metaforer, besjelinger og 
identifikasjoner florerer i 
dette høystemte skriftet. 
Med nåtidens blikk kan den 
romantiske selvsuggesjonen 
også inneholde en naturfi-
endtlig mentalitet. Når 
følelser og fantasi skal tjene 
som eksistensgrunnlag, kan 
det fort dannes en fallgrube 
mellom realitet og ideal. 
Kjærligheten til naturens 
kompleksitet blir slik en 
overspent mentalitet som 
forsterker splittelsen som 

skulle heles, den mellom 
menneske og natur. 

Novalis dyrket middelalderen, 
og har tankegods som 
minner om den kristne 
mystikkens unio mystica, 
det vil si foreningen mellom 
sjel og guddom. Frode 
Helmich Pedersens fremra-
gende etterord kan ha 
oversett den såkalte brude-
mystikkens betydning for 
Novalis, altså tradisjonen fra 
Høysangen til Åpenbarin-
gen, og senere i mystikernes 
skrifter:   

Parabelen om Hyasint og 
Rosenknopp er sentral i 
«Lærlingene». Det er en 
kjærlighetshistorie som også 
blir en erkjennelsesreise, 
frem mot den åndelige 
foreningen mellom de 
elskende. Nettopp denne 
parabelen kunne leses som 
motstykke til brudemystik-
kens åndelige sammensmel-
ting. Det skjer ifølge mysti-
kerne i Kristi hjerte, der 

mennesket blir 
renset i kjær-
lighetskilden. I 
dette overjor-
diske vann-
springet 
forenes erotikk, 
erkjennelse og 
frelse. Forstå 
det den som 
kan, men her er 

det sannelig snakk om tro på 
forvandlingens mulighet.

Nora Aanonsen og Frode 
Helmich Pedersen har 
gjendiktet «Lærlingene i 
Sais» til konservativt 
riksmål. Det skaper vir-
kningsfull tidsavstand, men 
kan enkelte ganger virke noe 
forsoffent. For eksempel når 
formen «bitterlig» blir valgt 
fremfor det skarpere «bit-
tert». For øvrig holder 
gjendiktningen god flyt og et 
høyt språklig nivå.

 Vår tids klimavitenskap 
kaprer språket for det som 
skjer med menneske og 
natur. Den lyttende fortelle-
ren i «Lærlingen i Sais» har i 
den forbindelse noe å lære 
bort til skrivende folk. Han 
sanser at den komplekse 
naturen både er rundt oss og 
gjennom oss, og slik angår 
vår menneskelighet. Altså 
ikke et ytre objekt vi kan 
utbytte og ødelegge, med 
mindre vi vil ødelegge oss 
selv.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Romantikken: Naturen angår vår menneskelighet.
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Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør 
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.
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Erling Indreeide

Infinitivsmerke
Oktober, hft., kr. 279,-

Denne diktsamlinga undersøker tid og gjenstandar,  
natur og teknologi som filosofiske kategoriar. Indreeide 
viser kva for ein eineståande språkleg posisjon ein kan 
tillegge ordet «kvarandre», ettersom det ikkje viser til  
noko utanfor seg sjølv. I denne analysen tek Indreeide  
føre seg sjølve det apparatet av fenomen vi eksisterer 
innanfor, og set ulike tankesystem opp mot kvarandre for 
å vise samanhengane mellom dei på nytt, gjennom ein 
leik med ord som på logisk vis endar opp i nye og velfun-
derte versjonar av dei store spørsmåla for menneskeli-
vet på jorda.

Thomas Piketty

Capital in the Twenty-First Century
Belknap Harvard, 685 s., innb., kr. 399,-

Et nytt referansepunkt i den økonomiske debatten: Fran-
ske Thomas Piketty har på grunnlag av et stort og unikt 
datamateriale, med tall fra over 20 land i en periode på 
over 200 år, funnet ut at økonomiske forskjeller drives 
frem ved at kapitalavkastningen er høyere enn generell 
økonomisk vekst. På grunn av en lang periode med unor-
mal høy økonomisk vekst har ulikheter av apokalyptiske 
dimensjoner, slik Marx forutsa, blitt unngått. Men de dype 
økonomiske strukturene er uendrede, slik at når veksten 
nå avtar, vil spriket mellom rike og fattige akselerere.

Shlomo Sand

The Invention of the Land of Israel
Verso, 295 s., hft., kr. 169,-

Med «The Invention of the Jewish People» skapte den 
israelske historieprofessoren Shlomo Sand furore og  
intens debatt. I dette nye verket dekonstruerer han eld-
gamle legender om Det hellige landet og dissekerer  
konseptet om en ”historisk rett” til en statsdannelse på-
funnet i det nittende århundre. Videre ser han på etable-
ringen av Israel og hvilke iboende farer som ligger i det 
ideologiske grunnlaget for staten.

Elisbaeth Eide & Terje Skaufjord

Afghanistan – Ingen fred å få
Pax, 408 s., innb., kr. 399,-

Dagens mediedekning av Afghanistan i norsk presse er 
ofte knyttet til norsk og amerikansk militær deltakelse. De 
fleste norske bøkene om Afghanistan handler også om 
krigen. Norge har vært med i den siste krigen i tolv år, og 
har planer om fortsatt bistand og militært engasjement i 
årene som kommer. Men hvor mye vet vi egentlig om  
landet som har vært så sentralt for verdens oppmerksom-
het siden 11. september 2001? Denne boken forsøker å 
komme nærmere Afghanistan og det afghanske. Hva tror 
afghanerne selv om fremtiden?
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Åpningstider i påsken:
Mandag–tirsdag: 9–17. Onsdag 16. april: 9–14
Stengt f.o.m. Skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag.

Vanlige åpningstider f.o.m. 22. april:
Mandag-onsdag: 9–17. Torsdag-fredag: 9–18. Lørdag: 10–16 

Arrangementer:
Torsdag 24. april: Erling Indreeide lanserer ny diktsamling.

Torsdag 8. mai: Jan Erik Vold om Alf Prøysen.
Torsdag 15. mai: Espen Tveit lanserer ny fotobok.

Mer info på tronsmo.no og tronsmo på facebook.
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