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Indledning 

Den franske selvtillid er ikke i top. Det lader sig fastslå næsten uden diskussion. 

Enhver, der følger den franske debat blot sporadisk, vil kunne nikke genkendende 

til et fransk mindreværd indenfor såvel det politiske som det kulturelle område, 

som kommer til udtryk dels i form af en vis irritation, når man føler sin ære gået 

for nær, dels i form af en udbredt nostalgi efter dengang, Frankrig var en stormagt 

i både politisk og kulturel betydning. Årsagerne er mange. En af dem er, at Frank-

rig i de seneste to-tre årtier tilsyneladende ikke har produceret talenter i samme 

høje tal, som i de årtier, der gik forud, til trods for at det franske kulturliv stadig er 

levende og varieret, måske simpelthen som udtryk for en naturlig fluktuation, in-

spiration har det med at komme i bølger. En anden, at Frankrig har været 

økonomisk presset siden begyndelsen af 1980’erne i sammenligning med de boo-

mende økonomier i Asien og USA. Eller man kunne pege på det forhold, at 

kulturen over hele kloden, specielt i den traditionsbevidste og til tider elitære vari-

ant, som franskmændene har mestret, i stigende grad er udfordret af 

populærkultur og udtryksformer, der udnytter nye medier og teknologier til at 

nedbryde og redefinere kendte genrer. 

 Frankrig er i krise, og kulturen er under pres. Sådan lyder overskriften, 

som kan genfindes i et væld af forskellige versioner, som da en af Frankrigs førende 

eksperter i international politik Dominique Moïsi på krisens højdepunkt i 1998 

udtrykte sin bekymring for nationens tilstand i utvetydige termer: ”The country is, 

quite simply, in a bad mood, unsure of its place and status in a new world,” siger 

han og fortsætter: ”The nation must overcome its economic, social, political, 

moral, and cultural shortcomings if it is to successfully face its other challenges.”1 

Noget af en opgave for en hvilken som helst nation og særligt svært, må man for-

stå, for Frankrig, der i Moïsis og i mange andres udlægning på grund af sine stærke 

traditioner og centralisme er næsten ude af stand til at forandre sig. Og en stor 

opgave fordi krisen, som Moïsi pointerer det, involverer næsten alle områder af 

det franske samfund. Krisen begrænser sig ikke til det økonomiske eller det politi-

                                                
1 Dominique Moïsi: ”The Trouble with France” in Foreign Affairs May/June 1998, pp. 94-95. Moïsi 

er grundlægger af forskningsinstitutionen IFRI (Institute Français de Relations Internationales), 

professor i international politik ved Harvard University og redaktør for tidsskriftet Politique 

Étrangère. 
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ske felt, men breder sig til, hvis den da ikke stammer fra, kulturens og kunstens 

domæner. Det er således meget svært at få øje på arvtagere til tidligere tiders gi-

ganter inden for det filosofiske område, indenfor litteraturens område, i filmen, i 

kunstens verden og så videre. Der er i Frankrig simpelthen ikke en Sartre, en Fou-

cault, en Godard, en Matisse til at sætte dagsordenen globalt med det resultat, at 

fransk kultur i stadig højere grad betragtes som et nostalgisk levn end som en le-

vende organisme både inden for landets grænser og i resten af verden. Interessen 

for fransk sprog er for nedadgående over det meste af verden, hvilket er en af de 

måske mest alvorlige konsekvenser af krisen på længere sigt. Fransk litteratur og 

film er allerede i dag markant handikappet af det faldende antal fransktalende i 

verden, og der er ingen udsigt til, at det vil ændre sig i fremtiden.  

Un roman français 

Det er således ikke overraskende, at en følelse af utilstrækkelighed også tematisk 

finder vej til kunstens verden, hvor et stigende antal forfattere og kunstnere adres-

serer nationens dalende status på den internationale scene og det franske sprogs 

svigtende betydning som ramme for beskrivelsen af den moderne verden. Senest i 

form af den franske forfatters Frédéric Beigbeders selvbiografiske roman med den 

sigende titel Un roman français, hvor fortælleren selv beskriver sin historie som moti-

veret af nationens krise: 

 C’est l’histoire d’un pays qui a réussi à perdre deux guerres en faisant croi-
re qu’il les avait gagnées, et ensuite à perdre son empire colonial en faisant 
comme si cela ne changeait rien à son importance. 
 C’est l’histoire d’une humanité nouvelle, ou comment des catholiques mo-
narchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. 

 Telle est la vie que j’ai vécue : un roman français.2 

Analysen følger sporet skitseret ovenfor: Frankrig lever i skyggen af tidligere tiders 

storhed, imens franskmændene har solgt deres sjæl, deres traditioner til den globa-

liserede kapitalisme. Romanens fortælling er imidlertid en personlig historie, der 

udspænder et moderne fransk rum gennem sammenstillingen af en række korte 

episodiske fortællinger skrevet i forskellige stilarter og former. En fortælling, der i 

                                                
2 Frédéric Beigbeder: Un roman français, Paris: Grasset 2009, p. 257. 
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sig selv søger at vise en vej ud af krisen, at skabe et bud på, hvordan den franske 

litteratur atter kan blive relevant i en globaliseret verden. 

 Episoderne spænder fra Beigbeders oldefars oplevelser under første 

verdenskrig over bedsteforældrenes ungdom i mellemkrigstiden, forældrenes møde 

i tresserne og skilsmisse i halvfjerdserne, til i dag, hvor sagaen fortælles fra et sær-

deles aktuelt udgangspunkt, nemlig en celle på politigården i Paris’ ottende 

arrondissement den 28. januar 2008. Denne dato blev Beigbeder selv arresteret 

for at indtage kokain i fuld offentlighed på køleren af en sort Chrysler foran en 

celeber natklub. Begivenheden er virkelig nok. Sagen blev omtalt vidt og bredt i de 

franske medier, og Beigbeder idømt et påbud om afvænning, men den bliver i Un 

roman français rammen om en fortælling, som blander autobiografiske og historiske 

begivenheder med fiktionelle tricks og litterære referencer alt sammen opsumme-

ret i en form, der er i konstant dialog med medierne og bogbranchens normer og 

konventioner og ikke mindst deres forståelse af fænomenet Beigbeder. 

 Beigbeder er berømt og berygtet for en række tidligere romaner af 

tilsvarende tilsnit. Specielt hans fjerde roman, hvis titel mimede bogens pris, 99 

francs, som omhandler Beigbeders egne oplevelser på reklamebureauet Young & 

Rubicam, som han efter bogens udgivelse blev fyret fra. Og Windows on the World, 

som uden blusel skildrer angrebet på World Trade Center, som det blev oplevet 

fra restauranterne på øverste etage af henholdsvis Paris’ Tour Montparnasse og 

det nordligste af tvillingetårnene – to ganske forskellige synsvinkler på katastrofen. 

Det er således ikke første gang, at Beigbeder sætter sig selv på spil og involverer 

autobiografisk stof i romaner, som samtidig risikerer et udkast til en samtidsdiag-

nose. Beigbeder er nok det nærmeste Frankrig kommer en Bret Easton Ellis, en 

kronikør af den postmoderne, globaliserede franske medievirkelighed, som han 

færdes usædvanligt hjemmevant i. Han har således gennem årene efter sin karriere 

i reklamebranchen optrådt som litteraturkritiker, journalist, tv-vært, forlægger på 

det hæderkronede forlag Flammarion, og er bagmanden bag ikke mindre end to 

nyere franske litteraturpriser, Prix de Flore og Prix Sade, begge grundlagt som 

alternativer til de, i Beigbeders optik, forstokkede franske litteraturpriser med Prix 

Goncourt i spidsen. Beigbeder forstår og beskriver en ny fransk virkelighed, hvor 

kulturen er til salg på et globalt marked, der er helt domineret af amerikanske og 

multinationale aktører, og han gør dette med en indgående forståelse af ikke bare 

reklameverdenen og den nye økonomi, men det specifikke udtryk denne virkelig-

hed får i bogbranchen i alle dens aspekter. Romanen L’Égoïste romantique er således 
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udformet som en ung forfatters dagbog skrevet til publikation i et uangivet dag- 

eller ugeblad, og Un roman français kredser om forholdet mellem et privat selv, et 

tekstuelt subjekt og forfatteren som han eksponeres i medierne i kraft af sin anhol-

delse. 

 Det der adskiller Un roman français fra Beigbeders tidligere romaner, er 

at det hyperrealistiske spor komplementeres af en historisk afsøgning. Konkret 

manifesteres det i handlingen ved fortællerens hukommelsestab. Fortælleren pro-

klamerer ved romanens start intet at kunne erindre fra sin barndom, og 

anholdelsen fungerer som den katalysator, der får ham til at opgive sin fornægten-

de eksistens og igennem fortælling opsøge de erindringer, han ikke har, for at 

kunne huske: ”De ce petit jour date la fin de ma jeunesse interminable,”3 siger han 

i et udsagn, der kan siges at gælde både for fortælleren i konkret forstand og for 

forfatteren Beigbeder som udgangspunkt for et retningsskifte i forfatterskabet. Det 

er imidlertid signifikant, at denne model henter sine forbilleder fra den franske 

litteratur i form af Prousts langstrakte selvskabelse gennem erindringen i À la recher-

che du temps perdu og Rimbauds ekstatiske selvransagelser i Une saison en enfer. Proust 

og Rimbaud leverer på hver deres måde gennem et væld af henvisninger og citater 

skemaet for Beigbeders genopdagelse af sin historie og den franske historie. Proust 

som model for besindelsen på de familiære bånd; og Rimbaud som model for op-

gøret med ungdommens rus, i bogstavelig forstand, som det kommer til udtryk i 

den scene, hvor fortælleren anholdes, som mimer, ikke Une saison en enfer, men so-

netten ”Voyelles”: 

D’étranges lettres bleues étaient peintes sur la portière blanche, soulignées 
par un rectangle rouge. La lettre P. Consonne. La lettre O. Voyelle. La lettre 
L. Consonne. La lettre I. Voyelle. J’ai pensé à ce jeu télévisé : « Des Chiffres 
et des Lettres. » La lettre C. Ah, zut alors. La lettre E. Ces lettres éparses 
avaient sans doute un sens caché. Quelqu’un cherchait à nous prévenir, mais 
de quoi ?4 

Udover det umiddelbart morsomme i scenen, er det værd at hæfte sig ved to detal-

jer. For det første den måde, hvorpå vokalreferencen perspektiveres fra Rimbaud 

til det franske svar på Lykkehjulet, for det andet hvordan Rimbaud reintroduceres 

i kraft af fortællerens søgen efter det skjulte og ikke mindst verbet prévenir, der på en 

                                                
3 ibid. p. 28. 
4 ibid. p. 27. 
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gang evokerer Rimbauds Lettres du voyant og politiets mere håndfaste ret til at påta-

le og pågribe lovovertrædere. Scenen kontrasterer det litterære forbillede med 

konkret nutid i form af medier og statsmagt og understreger således i første led 

afstanden mellem den franske litterære arv og den samtid franskmændene må se 

sig konfronteret med. Men kun i første led, for det afgørende i Un roman français er 

netop, at den litterære fortid siger mere om den samtid, vores hovedperson befin-

der sig i, end alle de forestillinger, han selv har gjort sig herom. Eller rettere, 

tekstens rekonstruktion af erindringen gør det muligt for ham at bryde fri af sin 

’samtid’ for i stedet at befinde sig i nuet, som i afslutningsscenen, hvor han vrister 

sin femårige datter ud af Nintendo og Hannah Montanas greb for at gå en tur ad 

stranden, hvor han kan få chancen for at imponere med sin evne til at slå smut på 

vandet med strandens sten, vejledt af de råd, han fik af sin bedstefar, da han selv 

var en lille dreng. 

Mod en ny optimisme 

Det står tilbage at se, om Beigbeder som Rimbaud trækker sig tilbage fra det om-

svævende forfatterliv og besinder sig på livet som voksen, eller om dette blot er en 

af en række hamskifter i en lang forfatterkarriere. Det interessante er i denne for-

bindelse, romanens skematisering af mødet mellem den franske litteraturhistorie 

og den moderne globaliserede virkelighed. Sammenlignet med den pessimistiske 

stemning beskrevet ovenfor, fremstår Beigbeders roman som et forsigtigt bud på et 

nyt håb og et nyt Frankrig, der konfronterer globaliseringen med udgangspunkt i 

traditionen. Un roman français er netop både Rimbaud, Proust og Bret Easton Ellis, 

og alle tre perspektiver fungerer som prismer, der reflekterer en aktuel erfaring af 

betydningsstrukturernes sammenbrud under globaliseringens pres.  

 Beigbeders optimisme er i sig selv et udtryk for en ny tendens i den 

franske debat. Krisesnakken er så småt ved at forstumme og afløses af tro på, at 

Frankrig også fremover vil have en rolle at spille på den internationale scene. Som 

økonomerne Sophie Meunier og Philip H. Gordon har argumenteret for, er der 

tegn på at den franske optagethed af globaliseringens udfordringer, som går så 

langt tilbage som til tiden efter anden verdenskrig, har medført signifikante æn-

dringer i den franske økonomi. Frankrig har simpelthen, i lyset af udfordringens 

størrelse, taget globaliseringen mere alvorligt end andre nationer og dermed gjort 

mere for at tilpasse sig den nye virkelighed: 
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The French economy is now one of the most globally integrated in the 
world, dirigisme is becoming a thing of the past, French business leaders are 
accommodating to the practices of the “new economy,” and the economy 
has been thriving as a result.5 

Optimismen kommer også til udtryk i rapporten Mondialisation : les atouts de la France 

bestilt i 2007 af daværende ministerpræsident Dominique de Villepin med henblik 

på at flytte fokus fra de negative sider af globaliseringen og i stedet se på Frankrigs 

styrker på den globale scene, som det også fastslås i rapportens indledning, des-

værre med begrænset entusiasme: ”Puisque le débats franco-français privilégiaient 

souvent ces défis et ces coûts, il n’était pas inutile d’aborder, pour une fois, les 

avantages de l’ouverture et les atouts de la France.”6 Konklusionen er formentlig 

ikke helt, som Villepin havde ønsket sig det, idet forfatterne tørt konstaterer: ”La 

France ne profite pas autant de la mondialisation qu’elle le pourrait.”7 Nok har 

Frankrig aktiver, der kan have værdi på et globalt marked, eksempelvis i form af et 

højt uddannelsesniveau, men man formår alligevel ikke at opnå de markedsandele, 

man burde have. Således er altså det økonomiske facit: Frankrig er ved at opgive 

sin angst for globaliseringen, men har endnu ikke fuldført den transitionsproces, 

som er igangsat.  

 Forbeholdene har dog ikke holdt præsident Nicolas Sarkozy tilbage fra 

radikalt at ændre den franske retorik i forhold til globaliseringen ved simpelthen at 

lancere den franske model som et af svarene på de nye udfordringer, opmuntret af 

finanskrisens tydeliggørelse af de mere uheldige aspekter ved den neoliberale glo-

balisering. Slagordene er forandring kombineret med tradition og selvbevidsthed, 

manifesteret i en afbalanceret kapitalisme sådan som det senest kom til udtryk i 

hans nytårstale til nationen: 

Les idées que la France défend vont pouvoir s’imposer dans la recherche 
d’un nouvel ordre mondial : plus d’équilibre, plus de régulation, davantage 
de justice et paix. Ces idées nous imposent un devoir d’exemplarité.8 

                                                
5 Philip H. Gordon & Sophie Meunier: The French Challenge: Adapting to Globalization , Washing-

ton D.C.: Brookings Institution Press 2001, p. 115 
6 Christian de Boissieu: ”Introduction” in Mondialisation : les atouts de la France, Conseil 

d’Analyse économique, Paris: La Documentation française 2007, p. 5. 
7 ibid. 
8 Nicolas Sarkozy: ”Vœux de M. Le President de la republique” Paris, 31/12/09 in Présidence de 

la République, p. 2 (net). 
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Frankrig er ikke bare særligt egnet til at begå sig på den globale scene, men har i 

kraft af sine traditioner og sin humanisme en særlig forpligtelse til at stille sig til 

rådighed for det internationale samfund, som et forbillede og som en frontkæmper 

for lighed, demokrati og reguleringen af en kapitalisme, der er løbet løbsk. Sarko-

zys optimisme på Frankrigs vegne er naturligvis betinget af en række personlige og 

politiske forhold, men skiftet er signifikant, fordi det ledsager et holdningsskifte 

inden for en række forskellige samfundsmæssige områder. Et holdningsskifte der 

betoner Frankrigs betydning ikke blot i kraft af dets historiske præstationer, men i 

kraft af den særlige ballast denne historie, og de traditioner inden for videnskab, 

kunst og kultur som den har været med til at grundlægge, giver Frankrig til at vur-

dere og håndtere globaliseringens stadigt øgende tempo, netop som det er tilfældet 

i Un roman français. 

En produktiv krise 

Dagens Frankrig er derfor et særligt interessant emne for studiet af globaliseringen 

netop i kraft af den franske krise. En krise som har provokeret dels en betydelig 

selvransagelse, dels en søgen efter nye måder at gøre sig gældende på en global 

scene og dermed nye måder at tænke denne scene på – nye måder at tænke det 

globale på. Det er ikke tilfældigt, at krise og kritik har samme etymologiske rod. Kri-

sen leder til selvkritik, men giver også anledning til at kaste et kritisk blik på den 

omgivende verden og revurdere det forhold, man har til den. I krisen sættes alt på 

spil og selvforståelser genforhandles i lyset af situationens alvor.  

 Således også inden for kulturens og litteraturens områder, hvor skis-

maet mellem tilhørsforholdet til en fransk tradition og dagligdagens erfaring af en 

globaliseret verden udkrystalliserer sig i en række prægnante formuleringer, der 

reartikulerer det globale i og igennem det franske, som det er tydeligt hos Beigbe-

der og hos en række andre nye franske forfattere. Emnet for denne afhandling er 

derfor ny fransk litteratur ikke kun på baggrund af en interesse for udviklingen 

inden for et af litteraturhistoriens vigtigste sproglige områder, men også, og måske 

i første række, fordi ny fransk litteratur udgør et særdeles interessant eksempel for 

studiet af relationen mellem litteratur og globalisering. 

 Studiet af litteraturens globalisering er som oftest enten rettet mod 

litteratur fra de dele af verden, der ikke tidligere havde adgang til litteraturens 

hellige haller eller mod den del af litteraturen, som rent faktisk cirkulerer i globale 

kredsløb som bestsellere til salg på dusinvis af sprog i boghandlere, supermarkeder 
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og lufthavne over hele verden. Ærindet her er et andet, nemlig at undersøge de 

udfordringer og ændringer, som globaliseringen udsætter litteraturen for betragtet 

inden for en mere snæver national ramme. Nationen og nationalsproget har været 

rammen for vores forståelse af litteraturen i det mindste siden begyndelsen af at-

tenhundredetallet, og det ville være naivt at tro, at denne historie forsvinder blot 

fordi varer, kommunikation og mennesker begynder at cirkulere i bredere interna-

tionale cirkler. Modersmålet er stadig  i langt de fleste tilfælde det medie, som 

udforskes af forfatterne. Og uanset at dette foregår i dialog med både andre sprog 

og andre medier, vil relationen mellem sprog og liv, sådan som den udfolder sig i 

det univers, som dagligdagens, barndommens og de litterære forgængeres sprog 

tilbyder, være kernen i den litterære udfoldelse. Nationallitteraturerne forbliver 

referencerammen for den litterære produktion og denne afhandling vil derfor søge 

at anlægge et dobbeltblik, der på en gang anskuer den franske litteratur udefra, 

sådan som den ser ud fra Danmark i et komparativt perspektiv, og forsøger at re-

konstruere det franske blik på verden, at etablere et syn på globaliseringen set i et 

fransk perspektiv. At se Frankrig udefra og at se verden ud fra det franske. 

 For idet man konstaterer nationens fortsatte betydning, må man sam-

tidig tilføje at det liv og den dagligdag, der artikulerer sig i modersmålet, og ikke 

mindst den måde, de gør det på, er under hastig forandring under globaliseringens 

pres, sådan som det kommer til udtryk hos Beigbeder. Globaliseringen bliver der-

for et emne for den litterære beskrivelse, men betegner samtidig en række 

processer, som påvirker litteraturens produktion og cirkulation på et mere struktu-

relt niveau. Litteratur der er skrevet på fransk, indgår i globale kredsløb både på 

det rent økonomiske niveau, i form af oversættelser og remedieringer, i kraft af 

læsernes stadigt mere globale referenceramme og i kraft af den sproglige interakti-

on med specielt engelsk, som præger ethvert modersmål i disse år. Det er derfor 

ikke en nem opgave at skitsere den nye franske litteraturs forhold til globaliserin-

gen. Globaliseringen er ikke et aspekt, der kan føjes til den franske 

litteraturhistorie, som et perspektiverende kapitel sidst i bogen, men tværtimod et 

vilkår, som radikalt forandrer den måde, vi forstår både Frankrig, litteraturen og 

historien selv.  

Litteraturhistorier 

Undersøgelsen vil derfor ikke angribe spørgsmålet om litteraturens forhold til glo-

baliseringen som et selvstændigt problem, men tværtimod afsøge interaktionen, 
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sådan som den manifesterer sig på en række forskellige niveauer med spørgsmålet 

om litteraturens historicitet som en vigtig baggrund. Globaliseringen udfordrer 

ikke bare konceptionen af det nationale, men selve vores forståelse af begrebet 

litteratur og ikke mindst vores forståelse af, hvordan vi beskriver litteraturens ud-

vikling historisk.  

 Dette spørgsmål står jeg naturligvis ikke alene med, sådan som det 

eksempelvis fremgår af Ralph Cohens sidste udgave af New Literary History efter 40 

år som redaktør, der med temaet ”Literary History in the Global Age”, i forlæn-

gelse af et symposium afholdt på University of Virginia i marts 2008, sætter 

forholdet mellem litteratur, historieskrivning og globalisering under debat med 

bidrag fra blandt andre Emily Apter, Jonathan Arac, David Damrosch, Hans Ul-

rich Gumbrecht, Fredric Jameson og Jerome McGann. Til at opsummere 

diskussionen inddrager Cohen metahistorikeren Hayden White: 

One cannot study the global system “historically” because the global dis-
solves the distinction between itself and any context. Within the global 
system, it is not as if there were some “reality” for which there was an “ar-
chive” to which one could go for “documentary” evidence as to this reality’s 
way of becoming what it is. So it might seem that if one effect of the global is 
to dissolve the distinction between an event, process, or institution, on the 
one side, and “context,” on the other, then the notion of “a history of litera-
ture” would inspire less interest.9 

White diskvalificerer med udgangspunkt i de forskellige bidrag selve forestillingen 

om en historie, fordi globaliseringen umuliggør selve ideen om et historisk objekt 

endsige subjekt. I globaliseringen er der ingen forgrund og baggrund og således 

heller ingen distance mellem begivenheder, institutioner og tekster, kunne man 

tilføje, på den ene side og konteksten på den anden side, hvorfor det også bliver 

meget vanskeligt at destillere en egentlig litteraturhistorie af dette komplekse 

sammenvæv. Bidragsydernes svar er således også forskellige bud på eksperimentel-

le historieskrivninger, der i partikulære konstruktioner kan rumme en flig af 

totaliteten: hos Damrosch i form af ”a Wikipedia Model;”10 hos Apter modelleret 

efter Barbara Cassins Dictionnaire des intraduisibles, der behandler europæisk filosofi 

                                                
9 Hayden White: ”Commentary: ‘With no particular place to go’: Literary History in the Age of 

the Global Picture” in New Literary History 39:3, p. 732. 
10 David Damrosch: “Toward a History of World Literature” in New Literary History 39:3, 2008, 

p. 489. 
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med fokus på sproglige forskelle og nuancer;11 Gumbrecht opfordrer simpelthen 

”to experiment, and to wait;”12 og Fredric Jameson opfordrer andre til eksperi-

menterende skabelse af helt nye koncepter for historisk fremstilling: ”Try to show 

us what a carrying out of this new idea of literary history or artistic history would 

look like if it really could be carried out (which it can’t be).”13 

 Hayden Whites svar på udfordringen er at lytte til litteraturen som et 

modsvar til kravet om en ny historietænkning, at spille den globale litteratur ud i 

mod den forsnævrede historie: “We must first purge ‘history’ of its antiliterary bi-

ases even while we are purging ‘literature’ of residues of an older ‘historicality’ 

against which it turned in its effort to cease being ‘fiction’ while still remaining 

‘writing.’”14 Det mest interessante ved denne formulering er måske imidlertid, at 

den lyder forbavsende lig det svar White gav, da han i 1970 i samme tidsskrift un-

der samme redaktør, udfyldte samme rolle i forbindelse med et særnummer med 

temaet History and Fiction: ”The distinction between the text and the context 

dissolves, not in the interest of a pollution of literature by life, but the reverse.”15 

Og det er karakteristisk, at en række af indlæggene tilsyneladende uproblematisk 

fremskriver tidligere standpunkter ind i en global kontekst, måske mest åbenlyst 

hos Jameson, som ganske simpelt sætter lighedstegn mellem postmoderniteten og 

globaliseringen, men også hos Gumbrecht, som ikke helt overraskende ser globali-

seringen som kendetegnet ved en søgen efter nærvær.  

 Nu kan man selvfølgelig ikke forvente, at estimerede professorer kaster 

et helt livs teoretiske konstruktioner af sig, blot fordi de bliver stillet et nyt spørgs-

mål, men lighederne afslører måske snarere, at der er noget galt med spørgsmålet. 

Globaliseringen er, som flere af bidragsyderne bemærker det, på en gang for ho-

mogen og for kompleks til at kunne danne ramme om en historieskrivning. På den 

ene side kan man ikke skrive globaliseringens historie, fordi globaliseringen selv er 

denne histories totalitet, og på den anden side kan man ikke skrive historier inden 

                                                
11 Emily Apter: ”Untranslatables: A World System” in New Literary History 39:3, 2008, pp. 581-

98. Cassins værk har egentlig titlen Vocabulaire européen des philosophies, men omtales ofte ved 

hjælp af den måske mere sigende undertitel Dictionnaire des intraduisibles. 
12 Hans Ulrich Gumbrecht: “Shall We Continue to Write Histories of Literature?” in New Litera-

ry History 39:3, 2008, p. 531. 
13 Fredric Jameson: “New Literary History after the End of the New” in New Literary History 

39:3, 2008, p. 386. 
14 White: ”With no particular place to go”, p. 744. 
15 Hayden White:_”Literary History: The Point of It All” in New Literary History 2:1 1970, p. 185. 
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for globaliseringen, fordi den er så kompleks, at den med nødvendighed undermi-

nerer disse historier.  

 Postglobale anekdoter 

Det er i denne historiske situation, at afhandlingen her med forsigtighed vil vove 

beskrivelsen postglobal. Det postglobale vil blive diskuteret nærmere i andet kapi-

tel, men vi kan her nøjes med at konstatere, at det beskriver netop denne tilstand 

af dehistorisering forårsaget af en historisk overdeterminering. Globaliseringen 

angiver en så ’stor’ historie, at den dækker selve muligheden af historisk tænkning, 

ligesom den i sin kompleksitet uskadeliggør alle forsøg på gennem dekonstruktion 

at afmontere den store historie. Eksperimentet er i denne afhandling – for det er, 

som angivet af alle bidragydere i New Literary History, åbenlyst nødvendigt at ekspe-

rimentere – at adressere konstruktionen i sin dualitet. Hvis man ikke kan adressere 

globaliseringen alene på hverken mikro eller makroplan, må man forsøge at etab-

lere en diskurs, der gør begge dele på en gang; en diskurs, der analyserer hvordan 

globaliseringens store historie konstrueres netop i kraft af interaktionen mellem de 

to niveauer. 

 Opgaven er med andre ord at skabe en analytik, der læser tekster i en 

dobbelt optik: som partikulære udtryk og som kontekstualiserede elementer i en 

større historie. Konkret kommer dette til udtryk i form af en række værklæsninger, 

som udforsker relationen mellem teksten og de kontekster disse tekster udfolder sig 

i med særligt henblik på den måde, hvorpå disse kontekster konfigureres i forhold 

til globaliseringens yderste horisont. I afhandlingens første del sker dette i form af 

en læsning af to nye populære romaner,  Jonathan Littells Les Bienveillantes og 

Yasmina Rezas L’aube le soir ou la nuit, som diskuteres i relation til ændringer i den 

franske selvforståelse i lyset af globaliseringen, sådan som den kommer til udtryk i 

den franske kulturpolitik fra 1950’erne til i dag. Der sættes her fokus på kulturpoli-

tikken, ikke fordi den angiver et privilegeret syn på litteraturen og kunsten, men 

tværtimod fordi den er et interessant eksempel på en rammesætning af kunsten, 

som særligt tydeligt formidler mellem litteraturens praksis og en ydre horisont i 

form af den tiltagende globalisering. I anden del er det den franske litteraturhisto-

rie, som udforskes i et globalt lys, sådan som den tegner sig ved hjælp af nogle 

ganske få krydslæsninger mellem nye værker, François Bons Daewoo og Pierre Alfe-

ri’s Les Jumelles og ældre værker af Émile Zola og Georges Perec. Pointen er ikke at 

tegne en alternativ litteraturhistorie, men tværtimod at undersøge, hvordan selve 
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ideen om historieskrivning udspænder sig i feltet mellem de partikulære læsninger 

og globaliseringen. Og i tredje del udspændes problematikken, ikke i en historisk 

dimension, men i kraft af en komparation mellem litteraturens position i det ame-

rikanske litterære system, med udgangspunkt i Dave Eggers’ What Is the What,  og 

en tilsvarende analyse af Michel Houellebecqs roman La possilité d’une île med glo-

baliseringen som det samlende perspektiv. 

 I alle tre dele opnås den dybdevirkning mellem værk, kontekst og glo-

balisering, som ønskes, ved at undersøge værkernes relationer til andre diskursive 

og samfundsmæssige områder. I første del er det primært litteraturens relation til 

medier, bogmarked og politiske diskurser, der udforskes; i anden del er det pri-

mært litteraturens relation til andre medier, specielt filmen; og i tredje del er det 

specifikt litteraturens institutionelle og økonomiske placering, som diskuteres i dens 

forskellighed mellem de to lande. I alle tilfælde søges disse forskellige elementer 

ikke forenet i en egentlig syntese, men tværtimod diskuteret som konfliktende og 

interagerende perspektiver, som udspænder et rum mellem værk og globalitet.  

 Forholdet mellem disse forskellige diskursive og politiske niveauer dis-

kuteres afhandlingen igennem, men en grundlæggende inspiration er den  

diskursforståelse, Michel Foucault udvikler i hans sene forfatterskab. Foucault ud-

vikler her sin genealogiske metode med øget fokus på den historiske udvikling af 

magtstrukturer som et spil mellem diskurser, eller som han formulerer det i La 

volonté de savoir: 

Il faut admettre un jeu complexe et instable ou le discours peut être à la fois 
instrument et effet de pouvoir, mais aussi obstacle, butée, point de résistance 
et départ pour une stratégie opposée.16  

Nøglen ligger i det lille à la fois som understreger, at her ikke er tale om en absolut 

opposition mellem undertrykkende og emanciperende diskurser, men tværtimod 

om et dynamisk felt, hvor diskurser hele tiden har potentiale til at slå over i sin 

modsætning, og at det er netop studiet af disse omskifteligheder og af de diskonti-

nuiteter og konflikter, de er udtryk for, som er målet med Foucaults genealogiske 

metode.  

 Foucault er naturligvis ikke noget ubeskrevet bekendtskab for littera-

turforskningen, men en vigtig del af grundlaget for New Historicism, sådan som 

                                                
16 Michel Foucault: Histoire de la sexualité I – La volonté de savoir, Paris: Gallimard 1976, p. 133. 
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det eksempelvis beskrives af Catherine Gallagher og Stephen Greenblatt i deres 

opsamlende beskrivelse af feltet Praticing New Historicism fra 2000. Forfattene lister 

her en række primære inspirationer for bevægelsen nemlig det antropologiske blik i 

form af Clifford Geertz’ thick descriptions, det komparative repræsenteret ved Erik 

Auerbach og endelig den britiske tradition for skeptiske modhistorier counterhistory, 

hvorunder de også regner Hayden White. New Historicism forsøger i forlængelse 

af disse bevægelser at skabe modhistorier til den kanonicerede litteraturhistorie 

ved at tage fat i anekdotiske detaljer, der i tæt læsning udstikker alternative fortæl-

linger, der underminerer den dominerende. Det der giver disse forskellige former 

for kontekstualiserende historiceringer sammenhængskraft, er imidlertid, ifølge 

Gallagher og Greenblatt, Foucaults analyser af anekdotens placering i det diskur-

sive magtspil. Anekdotens modhistorie er tilgængelig for os, fordi magthaverne har 

bevaret den i arkivet, hvor de har placeret den i bestræbelsen på at passivisere den, 

en struktur litteraturforskeren er nødsaget til at reproducere i sin bestræbelse på at 

aflokke anekdoten mening: 

The paradox of the anecdote corresponds inversely to the pathos of the an-
ecdotalist: the structures of power preserve the errant subjects in the very act 
of apprehending and destroying them; conversely the (counter)historian 
clutches the life of the anecdote, but it expires in his or her grasp.17 

Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke netop er denne struktur, som er under op-

brud i globaliseringen. Globaliseringen udgør uden tvivl en overordnet 

magtstruktur, men ikke en der udfordres af partikulære modhistorier gemt væk i et 

arkiv. Tværtimod synes globaliseringen at nære sig ved partikulariteter og anekdo-

ter, som ikke arkiveres, men artikuleres og akkumuleres i kataloger, medier, 

stormagasiner og, ikke mindst, på nettet.  

 Det betyder imidlertid ikke, at anekdoten er uden analytisk og politisk 

potentiale. Anekdoter spiller også en central rolle i denne afhandling, men deres 

funktion er ikke primært, eller ikke alene, at underminere den dominerende histo-

rie, men i lige så høj grad at undersøge den måde, hvorpå denne dominerende 

historie baserer sig på anekdoter og partikulariteter, eller med andre ord at udfor-

ske og afsøge relationer mellem anekdoter og store historier. Mange af 

informationerne på disse sider, både de tilsyneladende perifere og de strengt vi-

                                                
17 Catherine Gallagher & Stephen Greenblatt: ”Counterhistory and the Anecdote” in Practicing 

New Historicism, Chicago: The University of Chicago Press 2000, p. 69. 
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denskabelige er fundet på nettet, enten som resultatet af en målrettet søgning eller 

planløs flaneren, og det lader sig ikke umiddelbart afgøre, hvilke der taler med 

eller mod magten. Er et møde mellem Sarkozy og hans politiske og måske også 

amourøse rival Strauss-Kahn på et toilet i Pittsburgh en modhistorie eller tværti-

mod et eksempel på, hvordan magthaverne bruger medierne og nettet til 

selviscenesættelse i det politiske spil? Det lader sig ikke afgøre, men pointen er her, 

at anekdoten selvom den ikke underminerer magten så dog fortsat bidrager til at 

afsløre kontingensen i de store og de små historier og ikke mindst til at belyse, 

hvordan disse historier udspiller deres eksistens i et rum, der har globaliseringen 

som horisont. 18 

Universelle perspektiver 

Vi nærmer os hermed det som er afhandlingens egentligt metodiske greb og svar 

på spørgsmålet om historiens globalisering. Globaliseringen lader sig ikke som hos 

Jameson beskrive ud fra en underliggende materialitet, men lader sig heller ikke, 

udfordre af Gallagher og Greenblatts modhistorier.19 Analysen her vil i stedet lade 

sig inspirere af filosoffen Étienne Balibars overvejelser om forholdet mellem globa-

liseringens ’reelle’ universalitet og forskellige universalismer, sådan som de 

manifesterer sig i politiske institutioner og filosofisk tænkning. Balibar beskriver 

direkte konfrontationen mellem disse to forskellige former for universalitet som en 

af filosofiens fornemste opgaver i dag: 

                                                
18 Også Gayatri Chakravorty Spivak understreger, hvordan analysen af et globaliseret felt ud-

mønter sig I skriftlige former, der mimer forlægget: “Transnational cultural studies […], a 

’moving’ base that I stand on as the text seeks to catch the vanishing present, has asserted itself 

in narrative footnotes.” Gayatri Chakravorty Spivak: A Critique of Postcolonial Reason: Toward a 

History of the Vanishing Present, Cambridge: Harvard University Press 1999, p. x. 
19 Greenblatt udfolder i en artikel i PMLA New Historicisms svar på globaliseringens udfordrin-

ger således: ”We need to understand colonization, exile, emigration, wandering, contamination, 

and unexpected consequences, along with the fierce compulsions of greed, longing, and rest-

lessness, for it is these disruptive forces, not a rooted sense of cultural legitimacy, that principally 

shape the history and diffusion of languages.” (Stephen Greenblatt: “Racial Memory and Literary 

History” in PMLA 116:1, 2001, p. 62.) Det er svært at være uenig, men desværre også svært at 

se, hvordan vi på dette grundlag bliver bedre til at lave de distinktioner, der skal hjælpe os til at 

forstå disse kræfter. 
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I tend to believe that what is required is a form of decentered critique di-
rectly tackling the main paradox of ‘‘real universality’’ as a process resulting 
from globalization which disrupts ‘‘universalism,’’ as it was conceived in 
Western history and internalized by philosophers of all schools.20 

Løsningen på problemet om globaliseringens historier er således i Balibars udlæg-

ning ikke at konfrontere den store historie eller at opstille alternative historier, 

men at sammenligne forestillingen om den store historie med den reelt store histo-

rie som globaliseringen er, globaliseringen som et mangfoldigt og uendeligt 

fragmenteret paradoks. Pointen er ikke derved at fragmentere eller nedbryde disse 

forestillinger, men at reaktualisere dem i lyset af den nye virkelighed. Uden uni-

verselle forestillinger kan vi ikke danne os et billede af den globaliserede 

virkelighed og tænke politiske potentialer i den, og opgaven er således at skabe en 

forestilling om det universelle, som respekterer de partikulariteter, der udgør den-

ne universalitet. En sådan forestilling kan vi, ifølge Balibar, skabe, hvis vi tænker 

den som en praksis, en praksis han betegner oversættelse: 

To speak the universal as translation therefore is not simply to advocate 
translating (or translating more), but it is to translate again, otherwise and 
elsewhere, for other groups and individuals who will thus gain access to the 
labor of translation.21 

Universalitet som oversættelse betyder en helhed, der er sammensat af partikulære 

møder mellem mennesker og som udvikler sig dynamisk, men som ikke desto 

mindre gør det med det globale, det universelle som yderste horisont. 

 Det er således en forståelse af det globale som lægger sig i forlængelse 

af traditionelle forestillinger om forholdet mellem subjekt, stat og verden, men som 

gør det på en måde, der åbner for nye indsigter og for nye politiske brudflader i 

den globaliserede verden. Denne traditionsbevidsthed gør begrebet særligt veleg-

net til at beskriv forholdet mellem Frankrig og globaliseringen, fordi både den 

franske selvforståelse og det franske forhold til resten af verden er så nært knyttet 

til forestillingen om universelle værdier, sådan  som de kommer til udtryk i det 

revolutionære slagord om frihed, lighed og broderskab, og sådan som de er ned-

                                                
20 Étienne Balibar: ”Sub Specie Universitatis” in Topoi 25:1-2, 2006, p. 5. Se evt også ”Racism as 

Universalism” in Masses, Classes, Ideas. Studies on Politics and Philosophy Before and After Marx; 

New York: Routledge 1994, pp 191-204. 
21 ibid. p. 15. 
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fældet i de universelle menneskerettigheder. Balibars overvejelser respekterer imid-

lertid ikke bare denne tradition, men udfordrer den på den mest grundlæggende 

måde og bliver således selv et eksempel på den franske bestræbelse på at reartiku-

lere sit forhold til verden i globaliseringen.22 

 Forholdet mellem globalisering og universalisme vil blive behandlet 

videre i afhandlingens tredje kapitel, men vi skal her blot opholde os ved Balibars 

aktualisering af oversættelsen, som leder os videre til en sidste kontekst for afhand-

lingen, som også vil blive behandlet mere omfattende senere, nemlig de 

bestræbelser på at artikulere og forstå litteraturens globale eksistens, som går un-

der betegnelsen Verdenslitteratur, med rødder tilbage til Goethes lancering af 

begrebet i sine samtaler med Johann Peter Eckermann i begyndelsen af det nit-

tende århundrede. Verdenslitteraturens grundlæggende problem er etableringen 

af perspektiv. Det er selvsagt umuligt at etablere en sysnvinkel, hvorfra man ikke 

bare kan overskue hele verdens litteratur, men også gøre det med en acceptabel 

grad af detaljerigdom. Det leder den italienske litterat Franco Moretti til helt at 

droppe detaljerne til fordel for overblikket i form af distant reading, læsning af andres 

læsninger i form af litteraturhistorier, opslagsværker og temastudier til at samle 

viden om store historiske og geografiske stræk, sådan som han har præsenteret det 

i to artikler i New Left Review.23 Pointen er imidlertid ikke bare at skabe overblik, 

men også at tydeliggøre mønstre og udviklinger som kan ses i det store perspektiv, 

men som ikke kan ses tydeligt i de enkelte værker. 

 I kraft af fokuseringen på den franske litteratur er strækkene i geogra-

fisk henseende med en enkelt undtagelse ikke så store i denne afhandling, men i 

lyset af Balibars krav om et dobbelt perspektiv, der på en gang har universelt ud-

syn og fokus på forskellighederne i detaljen, er det nødvendigt med en læsestrategi, 

der kan håndtere perspektiviske forskelle. Mit svar i denne afhandling svar er i 

udstrakt grad at læse på anden hånd, ved at konstruere et patchwork af beskrivel-

ser af samfundsmæssige, institutionelle, historiske og økonomiske udviklinger og 

sammenstille dem med nye og ældre litteraturhistoriske beskrivelser. Det jeg tager 

med fra Moretti, er ikke at fjernt er bedre end nært, men tværtimod at distancebe-

                                                
22 Se også Jean-Philippe Mathy: ” « Refonder l’universalisme » : Bourdieu, Balibar et 

l’ « exception » philosophique française” in Contemporary French and Francophone Studies 12:3, 

2008, pp. 357-64 & Don Reid: ”Étienne Balibar: Algeria, Althusser and Altereuropéenisation” in 

South Central Review 25:3, 2008, pp. 68-85. 
23 Franco Moretti: ”Conjectures on World Literature” in New Left Review: 1, 2000, pp. 54-68. 

 Se også Franco Moretti: ”More Conjectures” in New Left Review: 20, 2003, pp. 74-81. 
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vidsthed er altafgørende for studiet af litteratur i både globale og historiske per-

spektiver. Den foreliggende afhandling skyer derfor ikke tekstlæsning, men søger 

tværtimod at integrere nær- og fjernlæsning ved at behandle teksterne på en række 

forskellige niveauer, ved at etablere en række forskellige perspektiver, med forskel-

lig zoomgrad og dybdeskarphed, som hver især bidrager til beskrivelsen af 

forholdet mellem den franske litteratur og globaliseringen i dens mange aspekter. 

Opbygning 

Disse forskellige perspektiver falder i tre grupper, som hver udgør en af afhandlin-

gens tre hoveddele. De ni kapitler tager med en enkelt undtagelse udgangspunkt i 

et litterært værk, men den metodiske distance til værket varierer betragteligt. Før-

ste del befinder sig således længst fra de litterære værker, idet den franske litteratur 

her anskues i et kulturpolitisk perspektiv. Med udgangspunkt i en beskrivelse af 

den franske kulturpolitiks opståen og udvikling siden 1960’erne søges det beskre-

vet, hvordan denne politik i høj grad kan forstås som en reaktion på den stigende 

globalisering og som en bevægelse mod at definere kulturens rolle i en internatio-

nal kontekst. Kulturpolitikken er således defineret som en direkte reaktion på 

afkolonialiseringen og Frankrigs nedadgående status internationalt, og det beskri-

ves, hvorledes skiftende regeringer gennem en række omskiftninger har forsøgt at 

tilpasse denne bestræbelse til den stadigt foranderlige globaliseringsproces. I første 

kapitel tager denne undersøgelse sit udgangspunkt i receptionen af Jonathan Lit-

tells bestseller Les Bienveillantes fra 2006, som analyseres i et rent 

receptionsperspektiv som et globaliseringsfænomen på en national scene, der i sig 

selv er gennemtrævlet af globale spor og strukturer. Andet kapitel forsøger i mere 

teoretiske termer at nærme sig en forståelse af globaliseringen som kategori ved at 

lancere et begreb om det postglobale som en betegnelse for globaliseringens hori-

sont, et punkt som vi måske allerede er ved at nå den dag i dag. Og tredje kapitel 

vender på baggrund af disse overvejelser atter blikket mod kulturpolitikken, denne 

gang i dens mest aktuelle udformning, som den praktiseres af Nicolas Sarkozy. 

Udgangspunktet er også her en roman, nemlig Yasmina Rezas reportage fra Sar-

kozys valgkamp i 2006, Le aube, le soir ou la nuit fra 2007, som læses i et perspektiv, 

der går nærmere teksten, men med vægten på relationerne mellem den litterære 

og den politiske diskurs. 

 Afhandlingens anden del anlægger et ganske andet perspektiv ved at 

diskutere globaliseringen, sådan som den kommer til udtryk i de litterære værker 
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selv, og sådan som den reflekteres litteraturhistorisk i konstruktionen af den fran-

ske litteratur. Vægten er her på læsninger af litterære tekster ud fra 

litteraturhistoriske paralleller med henblik på at undersøge den franske litteraturs 

skiftende historiske absorption af globale forandringsprocesser. I anden dels første 

kapitel sker det med udgangspunkt i François Bons socialrealistiske roman Daewoo 

fra 2004, som gennem beskrivelsen af en række fabrikslukninger i Lorraine kom-

mer med en særdeles håndgribelig beskrivelse af globaliseringen som den føles på 

gulvet, som kontrasteres med tidligere fabriksskildringer hos Émile Zola. I andet 

kapitel træder vi et skridt tilbage i historien til Georges Perecs Espèces d’espaces fra 

1974, som kan ses som et tidligt eksempel på de globaliseringsbearbejdninger, der 

præger den nyeste franske litteratur. Kapitlet fungerer således som en strukturel og 

historisk knude, der knytter an til det tredje kapitel, som udforsker en anden ten-

dens i ny fransk litteratur i et globaliseringsperspektiv. Kapitlet behandler Pierre 

Alferis Les Jumelles fra 2009, som i et langt mere formalistisk perspektiv behandler 

globaliseringserfaringen, som den kommer til udtryk i form af semantiske og me-

dielle forandringer i sproget og vores forhold til det. Tilsammen udpeger 

kapitlerne i andel del en række tendenser i nyere fransk litteratur som på forskellig 

vis søger at reflektere den globale virkelighed med udgangspunkt i de erfaringer, 

som den franske litteraturhistorie stiller til rådighed. 

 Endelig forsøger afhandlingens tredje og sidste del at etablere et per-

spektiv, der lægger sig mellem de to første ved at undersøge litteraturens 

interaktion i den globale virkelighed, som den medieres gennem de litterære insti-

tutioner og de økonomiske kredsløb. Udgangspunktet er her amerikanske Dave 

Eggers’ roman What Is the What fra 2006, som på nytænkende vis installerer sig i et 

rum mellem det lokale og det globale og mellem litterært system og marked. Ro-

manen analyseres med udgangspunkt i det historiske og aktuelle 

rivaliseringsforhold mellem fransk og amerikansk litteratur og tjener som en øjen-

åbnende kontrast til franske Michel Houellebecq og hans roman La possilité d’une île 

fra 2005, som er emnet for andet kapitel. Også Houellebecq søger at installere sig i 

et globaliseret mellemfelt, men som sammenligningen viser det, er den måde, han 

gør det, på en række niveauer farvet og styret af det franske system og den franske 

litteraturhistorie.  
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Global kontingens 

Afhandlingen forsøger således at afsøge tre perspektiver, som på forskellig vis ud-

gør en åbning ind i relationen mellem de franske og verden. Det giver sig selv at 

en sådan undersøgelse ikke kan være udtømmende, endsige aftegne et velafgrænset 

felt. Tværtimod bevæger undersøgelsen sig i et mellemfelt, som har en lang række 

berøringsflader med andre teorier og undersøgelsesområder, hvoraf nogle vil blive 

berørt, men ikke alle diskuteret fyldestgørende. Et enkelt valg kræver særskilt præ-

sentation. Afhandlingens emne er globaliseringen som den opleves og reflekteres 

inden for den franske heksagon med udgangspunkt i den franske tradition. Det 

betyder, at der ikke vil blive levnet meget plads til beskrivelsen af frankofon littera-

tur fra andre steder i verden, til beskrivelsen af négritude og frankofoni begreberne 

tidligere i århundredet, ja end ikke til beskrivelsen af eksil- og migrantlitteratur 

undfanget inden for landets grænser. Dette er naturligvis ikke fordi disse spørgsmål 

ikke er både relevant og højaktuelle, men ganske simpelt fordi de er blevet og bli-

ver beskrevet i mange andre sammenhænge. Emnet for denne afhandling, 

forholdet mellem den institutionelt franske litteratur, som selvfølgelig er en kon-

struktion i denne globaliserede verden, og globaliseringen er imidlertid ikke belyst 

i større grad, og afhandlingen fokuserer derfor på dette allerede overvældende 

emne. 

 Denne distinktion tjener således som eksempel på de mange valg, der 

er truffet undervejs. Hovedkriteriet vil overalt være, hvilke perspektiver diskussio-

nen kan bidrage til analysen med, og det vil i nogen tilfælde ekskludere 

diskussioner, der kunne have bidraget til større præcision. Et af afhandlingens cen-

trale greb er således som beskrevet en undersøgelsen af relationen mellem det 

partikulære og det universelle, sådan som denne modsætning udspænder sig i en 

globaliseret verden. En sådan diskussion vil uvægerligt krydse en række filosofiske 

diskussioner, som blandt andet har reflekteret forskellene mellem begreberne par-

tikulær, singulær og specifik, sådan som det her udtrykkes af Peter Hallwards i 

hans bog om postkolonialismens begrænsninger Absolutely Postcolonial: 
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Singularity, as a result, should not be confused with universality. The singu-
lar is involved in its own genesis, it is self-constituent, an ongoing 
differentiation, whereas a universal principle is imposed in a specific situation 
through a particular intervention.24  

Der bliver imidlertid, med fuldt overlæg, ikke terminologisk skelnet mellem det 

specifikke, det singulære og det partikulære i denne afhandling, uagtet de distinkti-

oner Hallward og andre med rette har specificeret mellem disse begreber. 

Årsagerne er flere, men den vigtigste er, at det synes som om distinktionerne til 

tider kan blive næsten for præcise, eksempelvis hos Hallward, hvor intet synes spe-

cifikt nok til at opnå forfatterens gunst. Fokus vil her være på begrebernes 

analytiske brug, ikke deres filosofiske præcision, om end de to ting ikke nødvendig-

vis udelukker hinanden. 

 Samme princip gør sig gældende når det gælder den rolle de filosofiske 

indspil fra specielt Étienne Balibar, Jean-Luc Nancy og Gilles Deleuze spiller i 

afhandlingen. Filosofien tilbyder en uundværlig refleksion af det forhold mellem 

partikulær og universel, som fungerer som ledetråd for analysen, men de tre tæn-

keres tekster læses ikke kun i deres filosofiske kontekst, men også som udtryk for 

den franske kultur, jeg her forsøger at analysere. Filosoffernes optagethed af det 

universelle og det politiske kan selv læses både som udtryk for en fransk tradition 

og som udtryk for en specifik tidsånd, som selv er en reaktion på globaliseringens 

indtog i Frankrig. De filosofiske tekster fordeler sig i to blokke: én der ligger midt i 

1980’erne, hvor globaliseringen for alvor tog fart, og en blok som ligger efter 2000 

i den tidsalder, vi nu befinder os i, hvor globaliseringens konsekvenser for alvor 

begynder at bundfælde sig. De to forskellige historiske perspektiver farver disse 

tekster, og analysen vil, hvor det synes gavnligt, forsøge at reflektere disse forhold i 

applikationen af den filosofiske tanke, således at der bliver tale om en dialog mel-

lem de filosofiske og den lange række af andre perspektiver, som inddrages. 

 Samme princip gør sig gældende i forhold til valget af analysemateria-

le. Valget af forfattere skal ikke ses som et forsøg på at etablere en globaliseret 

fransk kanon, men som et udtryk for en bestræbelse på at finde en række værker, 

som på forskellig vis belyser forholdet mellem fransk litteratur og globaliseringen. 

Littell og Reza er valgt på baggrund af den store omtale udgivelsen af bøgerne 

medførte og den position, som værkerne derfor fik i den franske medieverden i 
                                                
24 Peter Hallward: Absolutely Postcolonial: Writing Between the Singular and the Specific, Manche-

ster: Manchester University Press 2001. 
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henholdsvis 2006 og 2007. François Bon, Georges Perec og Pierre Alferi er valgt, 

fordi deres poetiske metode udstikker forskellige interessante retninger i nyere 

fransk litteratur, en bredde der er med til at udfordre og forbedre analysen her. 

Og Dave Eggers, Michel Houellebecq, og Frédéric Beigbeder, er valgt, fordi de på 

en original måde udfordrer vores opfattelse af litteraturens forhold til markedet og 

de litterære institutioner. Der er altså tale om en række forskellige kriterier, som 

tilsammen danner et billede af, hvordan ny fransk litteratur ser ud, og hvor den er 

på vej hen. 

 Et interessant aspekt ved krisen er således, at de kendte hierarkier bry-

des op og der skabes mulighed for nye og uanede perspektiver. Krisen indstifter en 

kontingens, en åbenhed, som netop er med til at gøre Frankrig til et interessant 

studie. De institutioner, skoler og forfattere, der før var dominerende, viser sig 

konfronteret med en ny virkelighed utilstrækkelige og nogle, som før virkede infe-

riøre eller perifere, får pludselig ny betydning. Sådanne processer er det umuligt at 

forudsige, når man beskæftiger sig med ny litteratur i en brydningstid, men herved 

opstår det interessante. De mest uventede værker kan vise sig at få afgørende be-

tydning og et glimrende eksempel på det, finder vi i Jonathan Littells Les 

Bienveillantes. 
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Les empires s’écroulent, les républiques s’effondrent et les imbéciles demeurent. 

– Jean-Luc Godard: Bande à part (1964) 

 

Optimism is conservative – but then, what isn’t? 

– Alberto Moreiras: ”Freedom from Transculturation” (2007) 



 

 



 

 

Globaliseret kultur 

I efteråret 2006 havde det traditionsrige franske forlag Gallimard købt ekstra ind 

af det specielle tynde papir, som forlaget bruger til at trykke de mest omfangsrige 

bøger på, for at resultatet ikke skal blive alt for uhåndterligt. Det sjette bind i 

Harry Potter serien var godt i gang med at blive den bestseller, alle havde 

forventet, den skulle blive, og forlaget ville sikre sig, at den havde mulighed for at 

følge med efterspørgslen. Det skulle vise sig at være en klog beslutning. Ikke bare 

fordi Harry Potter blev en bestseller, men fordi disse ekstra lagre blev redningen, 

da Gallimard til alles overraskelse sad inde med årets sensation i form en helt 

anden bog, nemlig Jonathan Littells nu berømte og berygtede roman Les 

Bienveillantes. Romanen er et portræt af nazitidens forbrydelser set med SS bødlen 

Maximilian Aues øjne, den er 900 sider lang, og det første oplag var på 12.000, så 

da Gallimard allerede tre uger efter lanceringen sad med ordrer på op mod 

100.000 eksemplarer, havde gode råd været dyre, hvis det ikke havde været for 

Rowlings troldmand og de tre trykkerier, der simultant blev sat i gang med at 

trykke de mange, mange eksemplarer af murstenen på det specialindkøbte papir.1 

 Anekdoten er tankevækkende, ikke bare fordi den belyser markedets 

uforudsigelighed, men fordi den på sigende vis illustrerer hvordan litteraturen i 

dag næsten allerede inden udgivelsen er indvævet i et globalt net af forbindelser på 

både det økonomiske, det sociale og det litterære plan. Littells roman udkom på 

det mest hæderkronede af alle franske forlag, men var desto mindre allerede fra sin 

publikation både i konkurrence og allieret med den multinationale 

bestsellerlitteratur. Bøger er, som det har været tilfældet i det mindste siden 

bogtrykkets opfindelse, produkter på et særdeles håndgribeligt marked formet af 

kræfter såsom prisen på papir og udgifter til transport og distribution. Men dette 

marked er i langt højere grad end tidligere åbent for internationale udvekslinger 

og tendenser, som påvirker det nationale publikums muligheder og valg. Det 

franske bogmarked er domineret af forlagsgiganter, der med Gallimard som en 

markant undtagelse, indgår i multinationale koncerner som Lagardère, Éditis og 

Rizzoli-Corriere della Sera, der søger at gøre sig gældende på tværs af nationale 

grænser og sproglige barrierer.2 Enhver fransk udgivelse vurderes derfor, i lighed 

                                                
1 Julien Bisson: ”Harry Potter au secours de Jonathan Littell!” in Lire 1/10/06, p. 11.  
2 François Rouet: Le Livre. Mutations d’une industrie culturelle, édition 2007, Paris: La 

Documentation française 2007, pp. 70-71. Lagardère Média – der er det ene ben i Lagardère 

koncernen, som desuden er en af verdens største våbenfabrikanter – er verdens femtestørste 
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med udgivelser alle andre steder i verden, ud fra dens potentiale ikke bare på et 

nationalt marked, men på et internationalt marked hvor især oversættelser til 

engelsk, eller endnu bedre filmatiseringer på engelsk, kan vise sig langt mere 

lukrative end det blotte og bare salg af det originale bogværk. 

 Det synes i denne sammenhæng mindre betydningsfuldt at Les 

Bienveillantes er født grænseoverskridende, idet værkets forfatter, Jonathan Littell 

ikke er fransk, men tværtimod amerikansk statsborger, belgisk gift og bosiddende i 

Barcelona.3 Værket er skrevet på fransk, Littell har boet i Frankrig som barn og 

har modtaget en stor del af sin skolegang her, men forfatteren er ikke på nogen 

måde del af det franske litterære miljø: han har aldrig før udgivet på fransk, og 

han har ikke nogen bekendte af betydning i franske litterære cirkler.4 Da han 

skulle finde en forlægger til sin bog, gjorde han det således under pseudonymet 

Jean Petit, dels for at maskere sin amerikanske herkomst, dels for ikke at blive 

identificeret med sin far, spændingsforfatteren Robert Littell.5  

 Og det virker næsten helt parentetisk, at bogen også på indholdssiden 

beskæftiger sig med et emne, der overskrider grænser, og som har appel til læsere 

over hele globen. Anden Verdenskrigs forbrydelser beskrives i gruopvækkende 

detaljer på grundlag af fem års research i form af interviews med overlevende og 

arkivarbejde i Berlin og Moskva. Krigens forløb skildres fra begyndelse til slutning 

og på næsten alle fronter, som det opleves af SS officeren Aue. Romanen er 

således, ifølge Julia Kristeva, den første der beskriver krigens beskrivelser fra 

                                                                                                              
underholdningskoncern og koncernens forlagsgruppe Hachette Livres er verdens sjettestørste 

forlagsvirksomhed med afdelinger i ni forskellige lande fra Frankrig over USA til Brasilien (Jim 

Milliot & Rudiger Wischenbart: ”Pearson Stands on Top” in Publishers Weekly 7/20/09). I 

Frankrig står gruppen bag toneangivende forlag som Fayard, Grasset og Stock. Éditis blev i 2008 

købt af den spanske forlagsgruppe Planeta, som med købet markerede sig som nr. 8 på listen 

over verdens største forlæggere, ligesom italienske Rizzoli-Corriere della Sera’s forlagsgruppe 

RCS Libri, der i 2000 erhvervede den fjerdestørste franske forlagsgruppe Groupe Flammarion, 

placerer sig som nr. 22 (ibid.). Hachette stod i 2006 for 27 procent af omsætningen på det 

franske bogmarked, Éditis 12 procent, og Gallimard og Flammarion hver 4 procent (Rouet: Le 

Livre, p. 85). Hachette er endvidere det største forlag på det britiske marked og en vigtig aktør 

på det amerikanske bogmarked (se også Françoise Benhamou: L’industrie du livre in Daniel 

Cohen & Thierry Verdier: La Mondialisation immatérielle, Paris: La Documentation française 

2008, pp. 87-88 & Daniel Cohen & Thierry Verdier: ”La Mondialisation immatérielle – synthèse” 

in Mondialisation : les atouts de la France, Paris: La Documentation française 2007, p. 39). 
3 Paul-Éric Blanrue: Les Malveillantes. Enquête sur le cas Jonathan Littell, Paris: Scali 2006, p. 33. 
4 ibid. pp. 34-35.  
5 ”Les indiscrets” in L’Express 22/6/06, p. 36. 
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bødlens synspunkt.6 Men det er langt fra en realistisk fortæller, Littell præsenterer 

os for: Aue har været over alt og set næsten alt og er som sådan et fortællemæssigt 

aggregat, der reproducerer Littells research, erindringer, analyser og beretninger, 

fortalt 50 år efter krigens afslutning, i en fiktiv form. ”Une véritable usine à 

souvenirs,”7 som fortælleren beskriver sig selv i romanens åbning. Erindringerne 

blandes med refleksioner hentet hos filosoffer fra antikken til Blanchot tilsat 

overvejelser om klassisk kunst og musik og indplaceres i en form, der efter 

forfatterens eget udsagn er inspireret af Orestien i et forsøg på at bortfeje det kristne 

skyldsspørgsmål til fordel for en tragisk forståelse af ugerningerne.8 Og resultatet 

bliver et historisk dokument i den forstand, at romanen kondenserer et halvt 

århundredes erindring, refleksion og kulturel bearbejdning af holocaust i en enkelt 

persons synsvinkel. Et dokument der på tankevækkende vis placerer sig midt 

mellem Aischylos og Spielberg, idet holocaust på en og samme tid bliver fremmed 

i sin absurditet og lettilgængeligt i kraft af romanens uafbrudte narrative drive. 

 Indholdet ville således kun være en parentes, hvis det ikke var fordi, 

det netop er de formelle træk, der har gjort det muligt for Littells bog på én og 

samme tid at blive en fransk klassiker og en global succes. En klassiker i den 

begrænsede forstand, at den er blevet udråbt som en sådan af kritikken, og at den 

vandt to af de mest prestigefyldte franske bogpriser i 2006, Prix Goncourt og 

Grand Prix du roman de l’Academie française. Og en global succes i den forstand, 

at den er blevet solgt til oversættelse til en lang række sprog, og at den allerede har 

været genstand for stor omtale og et tilsvarende stort salg i en lang række lande, 

bla. Tyskland, Danmark og USA.9 Littells bog angriber universelle temaer i en, 

omfanget til trods, lettilgængelig form, men gør det vel at mærke på en måde, der 

pirrer markedets mekanismer ved at lægge sig på grænsen mellem det opbyggelige 

og det anstødelige, som det er blevet tydeligt i anmeldelser verden over.10 Littells 

                                                
6 Julia Kristeva: ”De l’abjection à la banalité du mal” in Julia Kristeva – site officiel (net). 
7 Jonathan Littell: Les Bienveillantes, Paris: Gallimard 2006, p. 12. 
8 Jf. Florent Georgesco: ”« Maximilian Aue, je pourrais dire que c’est moi » ; Jonathan Littell” 

(interview) in Le Figaro 30/12/06. 
9 I USA kun stor omtale, idet salget, måske forudsigeligt, svigtede næsten totalt. Efter at have 

købt rettighederne for over $1 million, har den amerikanske forlægger til dato, trods et første 

oplag på 150.000, kun solgt sølle 17.000 eksemplarer efter katastrofale anmeldelser (Richard 

Deahl: ”As ’Kindly Ones’ Sinks, ’Every Man Alone’ Rises” in Publishers Weekly 27/7/09). 
10 ”Det er – for at sige det mildt – et tvetydigt foretagende anbragt på en blændende litterært 

niveau”, som Klaus Rifbjerg udtrykte det i sin anmeldelse i Weekendavisen (Klaus Rifbjerg: ”Den 

usunde fascination” in Weekendavisen 29/8/08). New York Times’ frygtede anmelder Michiko 
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roman er således mange steder blevet set som et eksempel på det Pierre Bourdieu 

har betegnet ”les produits kitsch de la « mondialisation » commerciale”.11 

Kritikken lyder at Littell foregiver at præsentere en radikal og nyskabende 

refleksion over en kendt og vedkommende historisk periode, men gør det i en form 

der er modelleret over Hollywoods skabelon for narrativ forståelighed.12 Littell 

foretager imidlertid denne manøvre med så stor selvsikkerhed at man som læser og 

kritiker med nødvendighed må blive i tvivl om, hvorvidt der er tale om en 

refleksion også af vores kritiske beredskab, en pastiche over vore dages 

medievirkelighed og vores medialiserede erindring af Holocaust, en figur der 

imidlertid i sig selv kan læses som en markedsrettet strategi i en postmoderne 

økonomi.  

 Littells roman og dens reception tjener således som fremragende 

eksempler på den sammenvævning af nationale og globale litterære markeder, som 

foregår i disse år, og romanens succes understreger globaliseringen som en faktor, 

der præger de valg og diskussioner, der foregår i lokale litterære offentligheder. 

Fremragende eksempler ikke mindst fordi spændingen mellem de traditionelle 

normer, der stadig styrer det litterære felt, ikke mindst i Frankrig, og de nye 

kræfter der udfordrer denne tradition bliver særlig tydelig i forbindelse med et 
                                                                                                              
Kakutani tager skridtet videre: ”A pointless compilation of atrocities and anti-Semitic remarks, 

pointlessly combined with a gross collection of sexual fantasies” (Michiko Kakutani: 

”Unrepentant and Telling of Horrors Untellable” in New York Times 23/2/09). I min egen 

anmeldelse af bogen i Litteraturmagasinet Standart er dommen ikke langt fra Kakutanis: 

”Resultatet er på sin vis underholdende, men også i allerhøjeste grad smagløst” (Mads Anders 

Baggesgaard: ”Klam omgang” in Litteraturmagasinet Standart 4, 2008, p. 8). 
11 Pierre Bourdieu: ”La culture est en danger” (2000) in Contre-feux 2, Paris: Seuil 2001, p. 83. 

Pascale Casanova taler i sin La République mondiale des Lettres om ”une littérature internationale 

[…] qui rencontre un succès extraordinaire parce que son contenu « dénationalisé » peut être 

compris par tout sans risque de malentendu” (Pascale Casanova: La République mondiale des 

Lettres, Paris: Seuil 1999, p. 237). Det måske mest fremtrædende og omtalte eksempel på en 

sådan kritik rettet direkte mod Littell er hitorikeren Édouard Husson og filosoffen Michel 

Terestchenkos essay Les Complaisantes. Jonathan Littell et l’écriture du mal, Paris: Guibert 2007. 
12 Og det er vel at mærke ikke blot en fransk kritik rettet mod en ambitiøs amerikaner (se f.eks. 

Marcus Sander: ”Bekenntnisse der Holocaustmonsters Dr. Max Aue; Sex, Mord und Nazikitsch” 

in Stuttgarter Zeitung 22/2/08; Arnold Heumakers: ”Wat heeft Aeschylus te maken met 

Auschwitz” in NRC Handelsblad 5/10/07; og Natasha Lehrer ”The Nerve of him” in The 

Vancouver Sun 2/12/06). Shoah instruktøren Claude Lanzmann, der var blandt de første og 

stærkeste kritikere af bogen, klandrer måske lidt overraskende Littell for det modsatte, nemlig 

overdreven obskuritet: ”Certains passages sur le chaos de la guerre, les massacres sont 

magnifiques et épouvantables. Mais ils disparaissent aussi vite, emportés dans l’indifférenciation 

de la logorrhée. équivalent verbal des diarrhées dont souffre Max Aue” (Marie-France 

Etchegoin: ”Lanzmann juge « les Bienveillantes »” (interview) in Le Nouvel Observateur 21/9/06). 



Globaliseret kultur 

 

 

35 

værk, der som Littells placerer sig mellem tendentiøs bestseller og romankunst 

med store litterære, etiske og filosofiske ambitioner. Littells roman spiller de 

eksisterende forventninger ud mod hinanden og tydeliggør skellene mellem 

national tradition, globalt marked og globaliteten som levet virkelighed. En 

fortolkning, der søger at forstå romanen som kontekstualiseret begivenhed, må 

derfor ubetinget have globaliseringen som sin horisont. Globaliseringen former og 

forandrer både vores daglige virkelighed og den virkelighed, vores teoretiske 

begrebsapparat er formet efter, og præsenterer således en udfordring for den 

systematiske beskrivelse af litterære virkeligheder, der ikke uden videre lader sig 

affeje. Værker som Littells roman kræver en detaljeret forståelse af den måde, 

hvorpå national og global interagerer i formningen af litterære markeder og 

offentligheder, og en sådan forståelse fordrer en mere præcis beskrivelse af 

globaliseringen som begreb og som historisk fænomen. 

En global virkelighed 

Men globalisering er et glat begreb. Det kan på én og samme tid betyde alt og 

ingenting og fungerer ofte som en undskyldning for at aflire tomme fraser uden at 

forholde sig til den konkrete virkelighed. Ikke desto mindre synes begrebet ikke til 

at slippe uden om. På trods af dets ubestemmelighed er begrebet globalisering på 

en række niveauer den bedste beskrivelse af den tid, vi lever i. Intet andet begreb 

kan på samme måde indfange ændringerne i vores samtid i deres spændvidde fra 

hverdagserfaringen af kultursammenstød og nye medier til økonomien og 

geopolitikkens globale netværk. 9/11 og den globale finanskrise står på hver sin 

måde som beviset på en sammenknytning mellem lokal og global, der overskrider 

alt hvad historien tidligere har præsenteret. 9/11 i kraft af billedernes absolutte 

gennemtrængningskraft i de globale medier som en bekræftelse af 

terrorhandlingens skelsættende rekonfiguration af den globale verdensorden, som 

det kom til udtryk i de efterfølgende krige og terrorangreb; og finanskrisen i kraft 

af de voldsomme og hastige effekter af en krise i den internationale bankverden i 

form af fyringer og politisk uro verden rundt. Fælles for disse to begivenheder er 

den tætte sammenknytning af ikke bare lokale og internationale begivenheder, 

men også af forskellige diskursive og samfundsmæssige niveauer i en globalt 

distribueret begivenhed. 

 Så selvom begrebet forsvinder mellem fingrene, er der alligevel al 

mulig grund til at bruge det i beskrivelsen af nutidens samfund. Nærværende tekst 
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vil ligefrem påstå at globaliseringsbegrebet har så stor forklaringsevne, at det 

beskriver de historiske erfaringer vi indsamler i disse år langt bedre end et begreb 

som postmodernitet, der ellers gennem en årrække har haft monopol som 

periodisk term for den tid, vi lever i. En årrække der imidlertid effektivt synes at 

have nået sin ende, idet der er stadigt længere mellem dem, der forsvarer 

postmoderniteten eller postmodernismen som beskrivelse af vores samtid. 

Postmodernismen er stille og roligt gledet ud af den akademiske bevidsthed. Og 

det måske med god grund, for det står efterhånden klart, at der, som det på sin vis 

fremgår af begrebet selv, ikke var meget nyt at komme efter: postmodernismen er 

som begreb i virkeligheden ikke en periodisk eller stilistisk term, men en markør 

for modernismens endeligt eller rettere: postmodernismen betegner en spørgen til 

modernismen og modernitetens historiske horisont, en spørgen der vel at mærke 

allerede til en vis grad var indlejret i modernismen selv, som det eksempelvis er 

kommet til udtryk i forskellige avantgardebevægelsers afprøvning af det modernes 

begrænsninger. Modernismens søgen efter nyt land implicerer begæret efter at 

søge både det der er nyere end nyt, og det der slet ikke er nyt, men brugt eller 

arkaisk, om end i en ny eller nyfortolket version, og begrebet postmodernisme er 

intet andet end en udpegning af dette forhold som modernismens yderste natur. 

En udpegning, der skaber sin egen definition af modernismen som ren 

abstraktion, som den kan skrive sig op imod og fri af. Der findes naturligvis 

fremragende værker i den rodekasse begrebet har søgt at afgrænse som sit felt, 

men deres fortræffeligheder har sjældent ret meget med den postmoderne teori at 

gøre.13 Bruddet med modernitetens brudsøgende historiske bevidsthed viste sig 

således ikke at bringe noget nyt, men blot at udpege indgroede vaner.  

 Til forskel fra postmodernismen markerer globaliseringen ikke noget 

brud med moderniteten, men tværtimod en begrebsmæssig og geografisk 

                                                
13 Med postmoderne teori henviser jeg ikke til det store felt af poststrukturalistiske tænkere, der 

ofte fejlagtigt rubriceres postmoderne, men tværtimod mere specifikt til den række af primært 

amerikanske litterater, der fra midten af 1980’erne og frem forsøgte at indsnævre 

postmodernismen som begreb, f.eks. Frederic Jameson Linda Hutcheon, Hal Foster, Terry 

Eagleton, Ihab Hassan, Brian McHale og Andreas Huyssen. (Se også Perry Anderson: The Origins 

of Postmodernity, London: Verso 1998, pp. 15-77.) Teorien kan også set videreført i senere 

beskrivelser af postmodernismer i andre dele af verden, eksempelvis i Rusland efter unionens 

sammenbrud (se f.eks. Mikhail Epstein: ”The Dialectics of Hyper: From Modernism to 

Postmodernism” in Epstein et al.: Russian Postmodernism: New perspectives on Post-Soviet Culture, 

New York: Bergbahn Books 1999, pp. 3-30; og Mark Lipovetsky: Russian Postmodernist Fiction; 

Dialogue with Chaos, Armonk: M. E. Sharpe 1999). 
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forskydning af moderniteten. En tentativ definition af globaliseringen, vil være at 

beskrive den som en udbredelse af moderniteten til alle egne af verden, med den 

deraf følgende variation i gennemtrængningskraft, i tempo og i forklædninger – 

modernity at large med antropologen Arjun Appadurais ord: ”the world in which we 

now live – in which modernity is decisively at large, irregularly self-conscious, and 

unevenly experienced.”14 Heller ikke modernitet er et begreb der uden videre 

lader sig definere, slet ikke hos Appadurai, men det synes klart, at der er tale om 

en transformerende proces, der påvirker samfundet på snart sagt alle niveauer fra 

teknologisk og økonomisk udvikling til produktionen af komplekse internaliserede 

magt og rationaliseringsstrukturer. På samme måde må globalisering defineres 

som en proces, der skaber inter- og transnationale netværk og forbindelser på en 

række forskellige niveauer. Fra den teknologiske sammenbinding af verden i form 

af forbedrede transport og kommunikations former, over økonomiske og politiske 

reformer og liberaliseringer til demografiske forandringer i form af stigende 

migration og urbanisering og endelig rent diskursive, kulturelle og 

bevidsthedsmæssige forandringer forbundet med etableringen af netværk og 

forbindelser på tværs af traditionsbestemte skillelinjer.15 Globaliseringen er i denne 

forstand selve betegnelsen for de samfundsmæssige forandringer, vi oplever verden 

over i disse år og dermed også rammen for kulturens og kunstens udfoldelse i 

nutidens samfund. Og en beskrivelse af litteraturens eksistensbetingelser må 

således tage sit udgangspunkt i den diverse og komplekse virkelighed, denne 

litteratur udfolder sig i, frem for i en abstrakt konklusion, der baserer sig på et 

postuleret brud med en konstrueret modernisme. Den fornyede interesse for 

modernismen, men vel at mærke en modernisme, der er globalt distribueret og 

varieret, ligger således langt nærmere bestræbelsen her, end postmodernismens 

teoretikere.16 

                                                
14 Arjun Appadurai: Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: 

University of Minnesota Press 1996, p. 3. 
15 Distinktioner der med små variationer går igen i Appadurais fem scapes – ethnoscapes, 

mediascapes, technoscapes, financescapes og ideoscapes – der udgør hans model af den 

globaliserede modernitet, med den forskel, at min opstilling beskriver globaliseringens 

forandringer, som må forudsættes at ske i en verden med varierende grader af modernisering, 

hvorimod Appadurai med sine distinktioner tilstræber at beskrive den nye verden i sin totalitet 

ibid. pp. 33-45). 
16 Andreas Huyssen understreger således, hvordan denne diskussion netop skal ses som et 

opgør med postmodernismedebatten til fordel for en forståelse af den samtidige kultur, der 

tager udgangspunkt i dens diverse globale fremkomster: ”I see it as a breath of fresh air blowing 
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Globale selvforståelser 

Når det er sagt, er det imidlertid nødvendigt at tilføje, at beskrivelsen af den nye 

litteratur ikke er gjort med en tilbagevending til modernismebegrebet i en 

regionaliseret version. En forståelse af den komplicerede interaktion mellem 

varierende modernismer, postmodernismer og diverse andre -ismer i et globalt 

perspektiv, forudsætter netop dette: en forståelse af det globale som et perspektiv, 

der påvirker vores forståelse af den verden, vi befinder os i. Det afgørende er 

således ikke begrebets definition, men den indvirkning globaliseringens 

radikaliserede og ekspanderende modernitet har på vores forståelse af vort daglige 

liv og af verden i sin helhed. Og de konsekvenser den systematiske betragter af 

vores samfund og kultur må drage på baggrund heraf. 

 Det er der givet mange svar på. Bøgerne om globalisering fylder 

mange hyldemeter på bibliotekerne, men til trods for, eller måske netop på grund 

af, denne overflod af beskrivelser, synes det til tider som om, både de reelle og de 

metodiske problemer globaliseringen rejser, ikke tages alvorligt i deres 

kompleksitet. Der har fra mange sider været interesse for undervurdere de 

negative sider af globaliseringen og kraftige tendenser mod at fejre globalisering 

som et gode i sig selv ikke mindst fra økonomisk og politisk hold. Og det hvad 

enten globaliseringen er blevet præsenteret som fri samhandel, multikulturalisme 

eller i form af internettets globale landsby, med uhindret udveksling af information 

og uanede indtjeningsmuligheder for unge college-studerende uden hverken 

produkt eller kapital. 17 

 Globaliseringsbegejstringen er heller ikke gået Frankrig forbi og lader 

sig også spore, hvis man kaster et blik på modtagelsen af Littells 

grænseoverskridende værk. Hvis man ser på de tidligste omtaler og anmeldelser af 

romanen, er det, der springer i øjnene, måske nok den store begejstring, der 

udtrykkes ved hjælp af termer, der indskriver Littells roman på en central plads i 

den franske litteratur. Romanen omtales som: ”le chef d’œuvre de la rentrée,” ”un 

choc,”18”stupéfiant,”19 ”impressionnant, passionnant;”20 og forfatteren ophæves 

                                                                                                              
through the human and social sciences, dispelling the fog of the postmodern.” Andreas Huyssen: 

”Geographies of Modernism in a Globalizing World” in New German Critique 34:1 2007, p. 191. 
17 Roland Robertson: Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage 1992. 
18 Alexandre Fillon: ”Mémoires d’un nazi” in Lire 1/9/06, p. 62. 
19 Olivier Mony: ”Un cauchemar magnifique” in Sud Ouest Dimanche 3/9/06. 
20 Gilles Costaz: ”Vie publique et privée d’un SS” in Les Echos 26/9/06, p. 14. 
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øjeblikkeligt fra sin debutantstatus til en plads blandt de fremmeste: ”Jonathan 

Littell réinvente le roman,”21 ”Littell s’impose d’emblée au premier rang des 

écrivains contemporains;”22 og romanen selv placeres på højeste niveau i den 

franske litteratur: ”un monument de la littérature contemporaine.”23  

 Ser man mere nøje på omtalerne, er der imidlertid to yderligere 

tendenser, der viser sig, som tilsammen tydeliggør globaliseringen som den 

primære ramme, indenfor hvilken Littells succes må konciperes. For det første er 

det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad selve historien om Littells succes bliver til 

en historie, som pressen kan bruge. I den første periode efter bogens udgivelse 

kommer der i stort set alle dagblade artikler, der omtaler Littells uventede succes 

med udgangspunkt i de seneste imponerende salgstal, hvor intet aspekt af 

publikationens historie er for småt til at blive nævnt: 

Sorti le 21 août avec un premier tirage de 12.000 exemplaires, Les 
Bienveillantes a été réimprimé sept fois depuis pour un total de 200.000 
exemplaires. Cent quarante mille ont été facturés et livrés aux libraires, et 
100.000 ont déjà été vendus.24 

Initialement imprimé à 12.000 exemplaires – un tirage déjà important pour 
un premier roman –, l’ouvrage a connu six réimpressions et dépasse 
allègrement les 140.000 exemplaires.25 

Ce livre de 910 pages, tiré à l’origine à 12.000 exemplaires, vient de franchir 
la barre symbolique de 200.000. […] De nombreuses autres traductions, 
encore en négociation, devraient suivre. L’enchère minimale était de 50.000 
euros. Pour les Etats-Unis, la vente des droits atteindrait le million de dollars. 
L’Allemagne les a, elle, payés plus de 400.000 euros.26  

Det er jo ikke ligefrem mundret læsning, men succes er en god historie, og intet 

underbygger den som rå tal. 

 For det andet er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad de tidlige 

anmeldelser lægger vægt på Littell’s amerikanske herkomst. Alene det at Littell har 

valgt at skrive på fransk, bliver et kvalitetstræk ved bogen: ”Il a écrit directement 

                                                
21 Mony: ”Un cauchemar magnifique”. 
22 Jean-Louis Kuffer: ”La sarabande du démon” in 24 Heures 2/9/06, p. 13. 
23 Jean-Christophe Buisson: ”Nazi dans le rétro” in Figaro Magazine 25/8/06. 
24 ”Les Bienveillantes, livre-événement de la rentrée” in Agence France Presse 22/9/06. 
25 ”Palmarès” in Lire 1/10/09, p. 24. 
26 Olivier Le Naire: ”En suivant Littell…” in L’Express 19/10/06. 
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en français,”27 siger en kommentator rosende, som talte han om en skoleelevs 

færdigheder. Littell fremhæves som ”parfaitement bilingue,”28 hans sprog roses for 

ikke at være kontamineret af hans amerikanske oprindelse: ”son français parfait, à 

peine teinté d’anglicismes,”29 og François-Guillaume Lorrain opsummerer 

begejstringen ved simpelt hen at udråbe Littells valg af det franske sprog som en 

politisk handling i sig selv: ”l’acte politique fort d’un auteur d’origine américaine 

qui a choisi d’écrire en français.”30 Intet pirrer den nationale selvfølelse som en 

udlænding, der overgiver sig til de lokale skikke. 

 Såvel Littells succes på det franske marked, kritikkens ros og 

begejstringen over, at en amerikaner skriver på fransk, lader sig således helt 

uproblematisk forstå i en rent fransk kontekst. Succes er ikke nødvendigvis global, 

og oversættelse og migration er på ingen måde nye fænomener. Læst i 

sammenhæng antyder de tre forskellige tendenser imidlertid, at Littell i den 

franske presse læses ud fra et normsæt, som er formet under globaliseringens pres. 

Værdidommen står ikke alene, men fungerer langt hen af vejen som optakt til den 

virkelige succeshistorie, som opstår i takt med værkets succes og udbredelse på et 

globalt marked. Værkets litterære værdi er ikke et mål i sig selv, men tværtimod en 

ressource, som kan bruges til at gøre sig gældende i en større sammenhæng. 

Kommentarerne antyder med andre ord en forskydning i det litterære felts 

mellemværende med samfundet, faciliteret af globaliseringens forandringer. 

Litteraturen har ikke den samme selvfølgelige placering i den franske kultur, som 

den havde i størstedelen af det tyvende århundrede, og henvisninger til den 

franske litterære historie og til forholdet mellem de franske og engelske sprog skal 

derfor forstås i lyset af de mange udfordringer, den franske selvforståelse står over 

for, og har stået over for i det seneste halve århundrede. 

Franske undtagelser 

Figuren er naturligvis dobbeltsidet. På den ene side er franskmændenes begejstring 

over at deltage i en global begivenhed åbenbar, men på den anden side består det 

såkaldt politiske i Littells handling jo netop i, at han trodser den amerikanske 

                                                
27 Costaz: ”Vie publique et privée d’un SS”.                                                                                                                                                                                                                                                                           
28 Dominique Chabrol: ”Rentrée littéraire – Premiers romans : un crack et des chevau-légers” in 

Agence France Presse 31/8/06. 
29 Isabelle Rüf: ”Le roman de la machine totalitaire” in Le Temps 1/9/06. 
30 François-Guillaume Lorrain: ”Jonathan Littell, les secrets d’un best-seller” in Le Point 5/10/06. 
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dominans på det globale marked og vender sig mod den franske litteratur med 

henvisning til dens dybe historiske rødder: ”fransk er mit litterære sprog” siger 

Littell, og bekræfter således franskmændenes forestillinger om deres egen 

betydning: l’exception française, som det hedder i fransk terminologi, eller med andre 

ord ideen om at Frankrig i kraft af sin revolutionære historie besidder en særlig 

kulturel og politisk tradition, der tillader nationen at belære resten af verden om 

universelle rettigheder som lighed og frihed; og den heraf afledte exception culturelle, 

der udtrykker ideen om, at den franske kultur har et så stærkt historisk rodfæste og 

spiller så stor en rolle for den franske selvforståelse, at den ikke kan overlades til 

markedet og globaliseringens tilfældigheder.31 Det er en opfattelse, der ikke bare 

eksisterer i den franske dagspresse, men som har sine rødder i fransk politik i det 

mindste tilbage til halvtredserne, som det eksempelvis formuleres af Charles de 

Gaulle, når han i sine memoirer betoner Frankrigs helt særlige position i verden: 

La potentiel de d’attrait, d’estime et de prestige qui existe en sa [la France] 
faveur sur une grande partie du globe, il ne tient qu’à de le mettre en œuvre, 
pourvu que, suivant ce que le monde attend, elle serve la cause universelle, 
celle de la dignité et du progrès de tous les hommes.32 

Frankrig er nok fanget mellem verdens to supermagter, men har i kraft af sin 

historie og i kraft af den afkolonialisering, de Gaulle selv tilskyndede, opbygget så 

stor anerkendelse i resten af verden, at landet kan fungere som en mediator, der 

kan arbejde til alles bedste. Styrken til at anerkende og fremme universelle værdier 

får Frankrig i kraft af dets kultur forstået både i en bred forstand og i en mere 

snæver i form af den franske litterære og kunstneriske tradition, som gaullisterne så 

som kernen i den exceptionelle franske nation. 

 Det er således ikke tilfældigt, at de Gaulle ved sin tiltrædelse som 

præsident i 1959 oprettede det første franske kulturministerium og hentede den 

gamle rebel, krigshelt og Goncourtprisvinder André Malraux ind som manden, 

der skulle rejse den franske selvforståelse i kølvandet på imperiets sammenbrud og 
                                                
31 Betegnelsen exception culturelle blev undfanget under de vanskelige forhandlinger om GATT 

traktaten i 1993, hvor en række nationer med Frankrig i spidsen modsatte sig USA’s krav om 

total frihandel på det kulturelle område (Bernard Gournay: Exception culturelle et mondialisation, 

Paris: Presses de Sciences Po 2005, pp. 73-73 & Jean-Pierre Warnier: La mondialisation de la 

culture, Nouvelle édition, Paris: La Découverte 2003, pp. 72-75). 
32 Charles de Gaulle: Mémoires d’espoir – Le Renouveau, 1958-1962, Paris: Plon 1970, p. 176. Se 

også Nick Hewlett: ”France and Exceptionalism” in Emmanuel Godin & Tony Chafer (eds.) The 

French Exception, New York: Bergbahn Books 2004, pp. 4-10. 
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nederlaget og besættelsen under anden verdenskrig. De Gaulle så bedre end nogen 

tidligere kulturpolitikkens potentiale i en værdikamp, der på en gang skulle samle 

franskmændene om det nationale projekt og styrke Frankrigs position i den 

internationale verdensorden. Kulturen leverede en kontinuitet, der strakte sig 

tilbage langt før verdenskrigens morads, og som var funderet i rene franske 

værdier centreret omkring det litterære miljø i hovedstaden Paris, og var som 

sådan en ideel allieret i kampen for nationens genrejsning.  

 Men heller ikke i 1959 kunne kulturen helt løsrive sig fra de politiske 

og økonomiske forandringer, der foregik i verden omkring den. Det er således 

karakteristisk, at også det kulturministerium, der skulle være centret for 

udbredelsen af den franske kultur, måtte se sine aktiviteter styret og formuleret i en 

stadig interaktion med bevægelser på en international arena. Til trods for den 

universelle ambition var ministeriets formål nemlig ikke helt klart fra begyndelsen, 

men blev tværtimod formuleret i forlængelse af nogle af de mindre glorværdige 

aspekter af den franske historie. Den amerikanske historiker Herman Lebovics har 

således beskrevet, hvorledes ministeriets arbejde paradoksalt i høj grad blev formet 

i forlængelse af de praksisser, man havde benyttet til at udbrede fransk kultur i de 

tidligere kolonier.33 Paradoksalt fordi Malraux hele sit liv var blandt de fremmeste 

modstandere af den franske fremfærd i de koloniserede lande, men en konsekvens 

af at det nydannede ministerium havde svært ved at tiltrække kvalificerede 

medarbejdere, fordi der ingen prestige var at hente i et ministerium uden historie. 

Løsningen blev at ansætte en række tidligere koloniadministratorer, der netop i de 

samme år blev overflødige rundt omkring i verden, og Lebovics anfører, at ikke 

mindre end 63 tidligere koloniadministratorer uddannet fra École Coloniale de la 

France d’Outre-Mer, var at finde i ledende stillinger i kulturministeriet.34 Fransk 

litteratur havde en forbavsende central rolle i uddannelsen på École Coloniale, og 

de mange administratorer havde således dyrebar erfaring i at bruge kulturen som 

middel til at danne de indfødte i fransk billede, og denne erfaring blev i det nye 

ministerium omsat til nationale forhold i form af en række kulturhuse opført i de 

franske provinser, senere også i de tidligere kolonier og andre steder i verden, med 

det eksplicitte formål at eksportere parisisk kultur til de uudviklede områder i 

periferien for herved at styrke både nationens sammenhængskraft og dens position 

                                                
33 Herman Lebovics: Bringing the Empire Back Home: France in the Global Age, Durham: Duke 

University Press 2004, pp. 58-82. 
34 ibid. p. 67. 
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på den internationale scene, som Malraux proklamerede det: ”La France peut, 

dans les dix années qui viendront, redevenir, grâce aux maisons de la culture, le 

premier pays culturel du monde.”35  

 Sådan skulle det desværre ikke gå. Efter studenteropstanden i 1968 og 

efter at Malraux’ periode som kulturminister endte med de Gaulles afgang efter 

nederlaget ved folkeafstemningen om større statslig kontrol over departementerne 

i 1969, blev de fleste kulturhuse enten lukket eller overtaget af de lokale 

administrationer, og hvis Frankrig forblev en af verdens førende nationer på det 

kulturelle område, var det næppe kulturhusenes fortjeneste. De mange tidligere 

koloniadministratorer derimod forblev på deres poster helt op til 90’erne og var 

utvivlsomt en medvirkende faktor til at center-periferi modellen forblev 

dominerende i fransk kulturpolitik. 

 Malraux’ proklamation understreger imidlertid ikke alene 

centralismen, men også at den franske bestræbelse ikke er skabt i det tomme rum, 

men, ligesom de Gaulles sikkerhedspolitik, er et udtryk for, at den franske republik 

i disse år var under pres, tynget af tabet af kolonierne og den amerikanske 

dominans i efterkrigsårene. Såret på den franske nationalfølelse i kølvandet på 

nederlaget i krigen og Vichy-regeringens samarbejdspolitik er markant og 

veldokumenteret. Historikeren Henry Rousso har i sin meget omtalte og 

omdiskuterede Le syndrome de Vichy argumenteret for, at de Gaulles fri franske 

forskydning af den legitime magt medførte en blokering af den sorgproces og det 

selvopgør, som burde have fulgt efter krigen, en fortrængning der førte til et 

entydigt fokus på fransk enhed og kontinuitet ikke mindst i forhold til 

udenrigspolitikken og i forlængelse heraf kulturpolitikken som et redskab til 

skabelsen af national enhed.36  

                                                
35 André Malraux i tale til deputeretkammeret 27. oktober 1966. Citeret fra Jean Lacouture: 

André Malraux. Une vie dans le siècle, Paris: Seuil 1973, p. 374. Se også Rosalind Krauss’ artikel 

”The Ministry of Fate” i Denis Holliers A New History of French Literature (1989), Cambridge: 

Harvard University Press 1994, pp. 1000-6. 
36 Malraux’ tale ved modstandshelten Jean Moulin’s overflyttelse til Pantheon står som et 

centralt eksempel på bestræbelsen på at rekonstruere en ren fransk historie. Se Henry Rousso: 

Le syndrome de Vichy, 1944-198…, Paris: Seuil 1987, pp. 100-17. Se også Jean-Pierre Azéma og 

François Bédaridas monumentale Le régime de Vichy et les français, Paris: Fayard 1992. For 

beskrivelser af de konsekvenser besættelsen og de efterfølgende retssager mod såvel eksnazister 

og sympatiserende forfattere som Robert Brasillach og Louis-Ferdinand Céline har haft for den 

franske litteratur, se Philip Watts: Allegories of the Purge: How Literature Responded to the Postwar 

Trials of Writers and Intellectuals in France, Stanford: Stanford University Press 1998 og Susan 
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 Denne målrettede indsats var dog ikke kun resultatet af fransk 

usikkerhed, men også en reel reaktion på en kraftig kulturpolitisk oprustning fra 

amerikansk side i årene efter anden verdenskrig. Marshallhjælpen, der kom det 

krigshærgede Europa til gode, var ikke ren velgørenhed, men indebar også en 

massiv eksport af amerikansk kultur. Én blandt mange betingelser for hjælpen var 

eksempelvis fjernelsen af protektionistiske foranstaltninger på det kulturelle 

område, hvilket blandt andet medførte en nær udradering af den franske 

filmindustri, der var hårdt ramt af krigen rent økonomisk.37 På hele det kulturelle 

område, fra mad til litteratur, oplevede Europa og Frankrig i særdeleshed, en 

amerikanisering, som har været formativ for Frankrigs opfattelse af sin relation til 

verden helt op til i dag.38 De Gaulle og Malraux’ verdenssyn og dermed deres 

udenrigs og kulturpolitik var i høj grad formuleret i opposition til en 

amerikanisering, som de følte truede grundlæggende og hævdvundne franske 

værdier. 

 Lebovics fremhæver således i et tidligere værk det franske 

charmefremstød, der i 1963 førte Mona Lisa med damper til Washington og New 

York, hvor hun, ledsaget af Malraux, blev modtaget af præsident Kennedy og set 

af 2 millioner amerikanere, som prøvestenen og startpunktet for den ekspansive 

franske kulturpolitik.39 Fremstødet skete samtidig med de Gaulles retræte fra 

NATO, på et tidspunkt hvor forholdet mellem Washington og Paris var køligere, 

end det havde været i årtier, og Mona Lisas rejse kan således ses som et eksempel 

på de Gaulle og Malraux’ sammenknytning af kulturpolitik og hævdelsen af 

Franske interesser i en international verdensorden, men understreger også, hvor 
                                                                                                              
Suleiman: Crises of Memory and the Second World War, Cambridge: Harvard University Press 

2006, pp. 36-61. 
37 Brian Angus McKenzie: Remaking France: Americanization, Public Diplomacy, and the Marshall 

Plan, New York: Bergbahn 2005, pp. 50-52. McKenzie leverer glimrende beskrivelser af 

amerikanernes mere eller mindre succesfulde forsøg på at eksportere McDonald’s, baseball, 

Reader’s Digest og meget mere som led i Marshallplanen. 
38 Cf. Richard Kuisel: ”Debating Americanization: The Case of France” in Ulrich Beck, Nathan 

Sznaider & Rainer Winter (eds.): Global America? The Cultural Consequences of Globalization, 

Liverpool: Liverpool University Press 2003, pp. 95-113. Kuisel beskriver glimrende forskellige 

konceptualiseringer af det fransk-amerikanske forhold og konkluderer: ”When the French 

consume a million meals a day at McDonald’s, when they queue up to see Hollywood movies, 

when they visit Disneyland Paris by the millions, when they consume a hundred bottles of Coke 

per person per year, when they speak American-English, then Americanization has occurred.” 

ibid. p. 111. 
39 Herman Lebovics: Mona Lisa’s Escort: André Malraux and the Reinvention of French Culture, 

Ithaca: Cornell University Press 1999, pp. 9-16. 
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nært knyttet denne selvforståelse var til den trussel, som den amerikanske 

økonomiske og militære dominans udgjorde på dette tidspunkt. Malraux besøg i 

Washington var en enestående succes, udstillingen tiltrak interesse og beundring 

fra Kennedy og hele hans stab, men han måtte samtidig se sig reduceret til 

rejseledsager for den florentinske Da Vincis uudgrundelige dame og dermed til 

garant for et syn på fransk kunst og kultur, som var alt andet end progressivt og 

fleksibelt, men tværtimod nært knyttet til den koloniale fortid, Malraux forsøgte at 

tænke sig ud af. I forsøget på at rejse sig til modstand mod den amerikanske 

dominans, bekræftede Malraux den logik, han forsøgte at kæmpe imod, og i sidste 

ende det amerikanske modbillede, der har været styrende for det franske 

selvbillede i hovedparten af det tyvende århundrede. 

Med kapitalen mod imperiet 

Følelsen af at det franske sprog og den franske kultur er under angreb, kan således 

genfindes den dag i dag i den franske reception af Jonathan Littells delvist 

amerikanske roman. Der lægges i næsten alle anmeldelser vægt på skellet mellem 

en amerikansk kultur, der er tilpasset tidens krav, og en fransk kultur og litteratur 

som er uden modsvar og på retur, fordi den hænger fast i fortiden: ”À l’heure où 

la langue française, partout dans le monde, recule, voici donc que triomphe un 

jeune Américain qui a choisi d’écrire en français”40 Littell roses, som den, der i 

denne mørke stund kan genrejse det franske sprog til storhed, men det 

understreges samtidig, at han kan det, netop fordi han bærer impulser med sig 

udefra, der kan reaktualisere den franske tradition: ”Mais il y a un souffle que l’on 

ne trouvait plus depuis longtemps dans le roman français et qui nous conduisait 

vers les auteurs étrangers”41 Opfattelsen af den amerikanske dominans som en 

trussel er således til dels erstattet af en følelse af nødvendigheden af at hente 

inspiration udefra. Hvor den franske kultur for de Gaulle og Malraux stod som et 

modsvar til den amerikanske kulturelle dominans, er der hos dagens 

kommentatorer ikke megen tro på de franske traditioner tilbage – en forskel som 

understreger en afgørende udvikling i det franske syn på den omgivende verden. 

 Disse ændringer er ikke mindst formet af den økonomiske og kulturelle 

krise, der ramte Frankrig op gennem 70’erne og 80’erne; en krise der paradoksalt 

                                                
40 François Busnel: ”Le big bang Littell” in L’Express 9/11/06, p. 126. 
41 ibid. 
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har været med til at give Franskmændene en særlig tradition for at beskæftige sig 

kritisk og fremsynet med globaliseringens muligheder og udfordringer. Kravet om 

alter-mondialisation eller globalisering på en anden måde, en mere human og social 

måde, har sin helt egen historie i den franske diskussion, og begrebet mondialisation 

har faktisk en længere historie, end det angelsaksiske globalization, som ikke desto 

mindre har klart den største globale udbredelse. Organisationer som Jose Boves 

Conféderation paysanne, ATTAC og Le monde diplomatique, har sidne slutningen af 

1980’erne været ledende i den meget omtalte antiglobaliseringsbevægelse, der 

globalt har manifesteret sig primært i form af demonstrationer ved topmøder i 

kølvandet på WTO topmødet i Seattle i 1999.42 Kritikken af globaliseringen og 

den amerikanske kulturimperialisme har rødder tilbage til slutningen af 60’erne, 

hvor den amerikanske økonomi og populærkultur for alvor blev en trussel mod en 

traditionsbaseret fransk økonomi. Journalisten Jean-Jacques Servan-Schreibers to 

bestsellere Le défi américain (1967) og Le défi mondial (1980) har været både typiske og 

formative for den franske forståelse af globaliseringen. Servan-Schreiber beskriver 

i sine bøger Europas manglende evne og vilje til at omstille sig til globaliseringens 

udfordring, kontrasteret med amerikanernes ”talent d’accepter et d’orchestrer le 

changement.”43 Europæernes mulighed for at tilpasse sig forandringerne er 

hæmmet af vores institutionelle og kulturelle forankring i historiske former, og vi 

står derfor svagt i konkurrencen med amerikanerne og senere de asiatiske 

tigerstater, der finder sin styrke i forandringen selv. 

 Det er et kendt ræsonnement, som har fundet vej til politiske 

argumenter i stort set hele Europa primært som undskyldning for indførelsen af 

neoliberale reformer, men også, og specielt på det kulturelle område, som 

begrundelse for indførelsen af protektionistisk lovgivning. Det mest markante og 

mest kendte franske eksempel herpå, er den såkaldte Loi Lang opkaldt efter 

                                                
42 Jf. Éric Agrikoliansky, Olivier Fillieule & Nonna Mayer: L’altermondialisme en France: La longue 

histoire d’une nouvelle cause, Paris: Flammarion 2005. Organisationer, der i pressen og af 

modstandere ofte omtales som anti-globaliserings bevægelser, men som i langt de fleste tilfælde 

betegner sig selv netop som forkæmpere for alter-mondialisation, for en demokratisk eller en 

økologisk globalisering (Eddy Fougier: La Contestation de la mondialisation : une nouvelle exception 

française, Paris: Institut français des relations internationales 2002, pp. 33-34). Som Jon Beesley-

Murray spydigt bemærker: ”If there is one thing that the anti-globalisation protesters of Seattle, 

Gothenburg, and Genoa (to name but some of the stops in the trajectory of their resistance) 

are not protesting, it is globalisation” (”On Posthegemony” in Bulletin of Latin American Research 

22:1, 2003, p. 121). 
43 Jean-Jacques Servan-Schreiber: Le défi américain, Paris: Denoël 1967, p. 79. 
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Mitterands kulturminister Jack Lang, der som en af sine første handlinger efter 

kun to en halv måned i embedet pressede loven om fast pris på bogudgivelser 

igennem i et tvivlende senat med henvisning til bogens exceptionelle status på 

markedet: ”Le livre n’est pas un produit comme les autres; c’est une création de 

l’esprit,”44 lød argumentationen fra Lang, der således bekræftede alle forestillinger 

om kulturens centrale placering i det franske samfund. Det interessante er 

imidlertid, at den faste pris på bøger, ikke bare er en fortsættelse af Malraux’ 

værdsættelse af fransk kunst som en central værdi, men tværtimod udtryk for en 

erkendelse af at forbindelsen mellem kunst og marked spiller en afgørende rolle for 

kunstens evne til at udbrede sit budskab. En opfattelse der opsummeres i Jack 

Langs slagord, gentaget utallige gange i de første måneder af hans embedsperiode: 

”Culture et Économie, même combat.” 

 Jack Lang var ubetinget den største personlighed til at indtage det 

franske kulturministerium i Palais-Royal siden Malraux og den eneste, der indtog 

en lige så central rolle i regeringen som præsidentens højre hånd. Lang beskrives 

ofte drillende som skuespilleren, der indtog ministeriet, men med en doktorgrad i 

jura og en position som professor og dekan ved universitetet i Nancy, bidrager 

Langs teatererfaring blot til at komplementere billedet af en politiker med 

forståelse af både kunstens udtryksmæssige og institutionelle aspekter. Langs og 

Mitterands magtovertagelse medførte derfor ikke blot en venstredrejning af 

politikken, men en fundamental redefinering af kulturpolitikkens rolle. Mitterands 

kulturpolitik er måske nok mest husket for Les Grands Travaux – opførelsen af en 

række monumentale bygninger i Paris, herunder ombygningerne af Louvre og 

Musée d’Orsay, det nye Bibliothèque Nationale de France, Cité de la musique og 

Opéra Bastille, der under ledelse af Malraux’ betroede medarbejder Émile Biasini, 

tidligere rådgiver for guvernøren i Chad, fortsatte den Gaullistiske symbolpolitik 

på kulturens område.45 Men de mange byggeprojekter havde ikke kun symbolsk 

funktion, men var designet til at hjælpe med at sætte keynesiansk skub i den 

kriseramte franske økonomi, og selv disse gigantprojekter var således tænkt i 

forlængelse af Langs slagord om sammenhængen mellem økonomisk udvikling og 

kulturel skabelse. Lang betonede sammenhængen mellem kulturpolitik og 

                                                
44 Jack Lang i sin tale i senatet 29. juli 1981. Her citeret fra Claude Mollard: Le cinquième pouvoir: 

La culture et l’État de Malraux à Lang, Paris: Armand Colin 1999, pp. 248-49. Se også Daniel 

Garcia: ”Le véritable histoire de la naissance de la loi Lang” in Livres hebdo 6/7/01. 
45 Lebovics: Bringing the Empire Back Home, pp. 76-78. 
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økonomi, men hans embedsperiode betød også en voldsom udvidelse af 

kulturpolitikkens område. Udviklingen kan ses i de rene tal: Under Lang blev 

kulturministeriets budget fordoblet, så de i 1987 var på lige knap en procent af 

statens samlede udgifter.46 Men det mest signifikante skifte lå ikke i budgettets 

størrelse, men tværtimod i det vide felt af emner, hvor kulturpolitikken i Langs 

optik kunne bruges aktivt: kulturpolitik var socialpolitik, med vægt på 

multikulturalisme og deltagelse blev kulturen en vigtig agent for inddragelsen af 

ekskluderede grupper i det franske samfund; kulturpolitik var som beskrevet 

økonomisk politik, ikke bare i keynesiansk forstand, men også fordi kulturen, ifølge 

Lang, stimulerede de kreative kræfter, der skulle bringe Frankrig ud af det 

økonomiske dødvande; og kulturpolitik var udenrigspolitik, nu i en langt mere 

aktiv forstand end hos Malraux, idet kunsten og kulturen hos Lang blev brugt 

aktivt som måder at positionere sig på i en global verdensorden.47 

 Denne sidste pointe blev tydeliggjort, da Jack Lang året efter sin 

indsættelse som kulturminister, gjorde et storstilet fremstød for fransk kultur som 

politisk kraft på UNESCOs verdenskongres i Mexico i efteråret 1982. Lang stod i 

spidsen for en delegation, som blandt andet talte radikale venstrefløjskoryfæer som 

Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Félix Guattari og Jacques Derrida,48 som kom 

til Mexico i følgeskab med den østtyske og den cubanske kulturminister efter et 

flere dage langt ophold hos Fidel Castro i Cuba.49 Og Lang leverede en 

skelsættende tale, der proklamerede solidaritet med den tredje verden overfor den 

amerikanske underholdningsindustris kulturelle imperialisme: 

Pourquoi accepter ce rabotage, pourquoi accepter ce nivellement, est-ce là 
vraiment le destin de l’humanité, le même film, la même musique, le même 
habillement ? Allons-nous rester longtemps bras ballants ? Nos pays sont-ils 
des passoires et doivent-ils accepter sans réagir ce bombardement d’images ? 
Et sans aucune réciprocité ? Nous souhaitons que cette conférence soit 
l’occasion pour les peuples à travers leurs gouvernements d’appeler à une 

                                                
46 Mollard: Le cinquième pouvoir, p. 233-38 & Jean-Michel Djian: La Politique Culturelle, Paris: Le 

Monde-Éditions 1996, p. 83. 
47 Kultureksporten hører faktisk officielt, som en fransk partikularitet, unde udenrigsministeriet. 

En ordning, der var resultatet af en studehandel dateret helt tilbage til skabelsen af 

kulturministeriet (Mollard: Le cinquième pouvoir, p. 48). 
48 Philippe Urfalino: L’Invention de la Politique Culturelle, Paris: La Documentation française, 1996, 

p. 320. 
49 Jean-Pierre Colin: L’acteur et le roi. Portrait en pied de Jack Lang, Chêne-Bourg: Georg 1994, pp. 

201-4. 
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véritable résistance culturelle. À une véritable croisade contre cette 
domination, contre, appelons les choses par leur nom, cet impérialisme 
financier et intellectuel.50 

Talen var skelsættende, ikke bare fordi den benyttede den radikale venstrefløjs 

antiimperialistiske retorik i statsmagtens tjeneste, men også fordi den markerede 

en redefinering dels af den franske position på den internationale scene, dels af 

kulturens rolle i forhold til den globale politik og økonomi. Hvor Frankrig siden de 

Gaulle havde fortolket sin exceptionelle status som en fri position mellem de to 

dominerende stormagter, placerede Mitterand og Lang sig eksplicit på 

minoriteternes side ikke imellem, men i opposition til stormagterne.51 Langs tale 

fik stående klapsalver fra 80% af salens delegerede, men de traditionelle allierede i 

Nordamerika og Vesteuropa blev siddende, og talen og det kursskifte i 

UNESCO’s politik, den var med til at indstifte, var blandt de direkte årsager til 

USA’s udmeldelse af organisationen to år senere.52 

 Talen var dog ikke alene en protest mod den amerikanske dominans, 

men tværtimod en opfordring til at tage kampen op og bekæmpe amerikanerne 

med deres egne våben. Ligestillingen af økonomi og kultur skal tages alvorligt som 

en aktiv kraft i skabelsen af velstand, var Langs argument, og hans tale er et 

særdeles interessant dokument på de store forandringer i det franske billede af 

deres egen og kulturens rolle i verden. Det er derfor værd at betragte Langs ord 

videre for at kunne vurdere udviklingens karakter: 

Pourquoi cette importance de la culture ? Parce que précisément elle peut 
être l’une des réponses à la crise, car cette crise économique est d’abord en 
nous, elle est d’abord dans nos têtes et dans nos cœurs, elle est dans un 
comportement mental. Ou bien l’on croit que cette crise est un malédiction 
quasi divine face à laquelle rien ne peut être entrepris et alors on baisse les 
bras, ou bien l’on croit que cette crise est en nous et alors avec notre volonté 
nous pouvons la juguler et alors nous donnons aux forces de l’esprit, aux 

                                                
50 Uddrag af Jack Langs tale ved UNESCOs verdenskonference for kulturpolitik MONDIACULT, 

Mexico City, 27. juli 1982. Citeret fra Mollard: Le cinquième pouvoir, p. 276. 
51 En position der også kommer til udtryk i form af Mitterands uhørt eksplicitte kritik af den 

Sovjetiske regering. (jf. Hubert Védrine: Les mondes de François Mittérand: À l’Élysée 1981-1995, 

Paris: Fayard 1996, pp. 191-228. 
52 Colin: L’acteur et le roi, p. 205. Colin, der selv var en del af den franske delegation i Mexico, 

citerer en tysk delegeret for total afvisning af Langs kursskifte: ”Je ne discute pas, Monsieur, avec 

des gens qui ont rompu la solidarité de l’Occident”, skulle hun have sagt. (ibid.) 
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forces de l’invention, aux forces de la création, priorité dans le combat social, 
priorité pour construire l’avenir.53 

Kulturen har afgørende betydning ikke mindst i økonomiske nedgangstider som 

dem, der ramte verden og Europa i 70’erne og 80’erne, fordi kreativiteten, som 

det antages stimuleres og styrkes af den kunstneriske udfoldelse, er nøglen til en 

overskridelse af den mentale barriere, der, som vi også ofte hører det i disse år, 

begrænser både forbrugslysten og handlekraften og derved forstærker virkningerne 

af den økonomiske krise. Frankrigs kulturelle arv bliver således en uvurderlig 

ressource for skabelsen af vækst og for promoveringen af franske interesser på en 

international scene, hvor de franske institutioners kompetence bliver et våben i 

kampen om den tredje verdens kreative potentiale i direkte kamp med den 

amerikanske underholdningsindustri. 

Kulturel diversitet og de franske multinationale 

Lang og Mitterands aggressive kulturpolitik blev på ingen måde en parentes. 

Langs redefinering af kulturpolitikken har tværtimod været afgørende for at 

fastholde kulturen som en central prioritet for alle efterfølgende regeringer, ikke 

bare af interesse, men fordi Lang æraen skabte en forståelse af, at Frankrigs 

muligheder for at gøre sig gældende på den globale scene er nært knyttet til 

fastholdelsen af den kulturelle arv som et både kulturelt og økonomisk modsvar til 

den amerikanske kultureksport. Præsidentskiftet i 1995 markerede således ikke 

noget signifikant skifte i kulturpolitikken, hvilket måske ikke burde undre, al den 

stund en af Mitterands tætteste allierede i udførelsen af hans mange 

prestigebyggerier i Paris var Paris’ overborgmester gennem alle årene, Jacques 

Chirac.54 Chirac støttede i modsætning til hovedparten af sine partifæller 

Mitterands strategi, ikke mindst fordi de mange bygningsværker, også som resultat 

af Chiracs indsats, næsten alle blev placeret i det centrale Paris, ligesom Chirac 

som borgmester selv formulerede en kulturpolitisk satsning, der med oprettelse af 

                                                
53 Mollard: Le cinquième pouvoir, p. 276. 
54 Sue Collard understreger således ikke alene det nære samarbejde mellem de to ledere, men 

også at Jack Lang og Chirac ligefrem stod på venskabelig fod. Sue Collard: ”Politics, culture and 

urban transformation in Jacques Chirac’s Paris 1977-1995” in French Cultural Studies 7:19, 1996, 

p. 16-17. 
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et nyt 800 mand stærkt Direction des Affaires Culturelles skulle sætte Paris på det 

globale landkort som verdens kulturelle hovedstad.55 

 Chirac var således ikke ubekendt med Lang’s dobbelte strategi, der på 

en gang understøtter den franske kulturindustri og hævder beskyttelsen af kulturel 

mangfoldighed i opposition til den amerikanske kulturimperialisme. Et af de mest 

markante fingeraftryk, Chirac nåede at sætte gennem sine 12 år som fransk 

præsident, var således UNESCO’s konvention om kulturel diversitet, som efter 

flere års tilløb blev vedtaget i 2005. Begrebet diversité culturelle begyndte i årene 

omkring årtusindeskiftet at erstatte exception culturelle i den franske og internationale 

diskurs, for dels at markere begrebets universelle relevans, dels at aflægge sig den 

rest af kolonial attitude, som den franske trang til undtagelser trods alt stadig 

bærer med sig.56 I en tale i forbindelse med WTO topmødet i Seattle i 1999, der 

mest huskes for de omfattende demonstrationer, der hærgede byen, præciserede 

Chirac begrebsskiftet som et bevidst valg: 

Depuis des années, vous le savez, notre pays défend dans toutes les instances 
internationales avec détermination non pas comme on le dit parfois 
"l'exception culturelle" mais la "diversité culturelle". Le terme d'exception 
suppose en effet l'existence d'une règle universelle qui s'imposerait à tous, et 
c'est précisément ce que nous récusons. La diversité culturelle, au contraire, 
c'est l'idée que la richesse vient des différences reconnues et respectées.57  

Chirac betoner skiftet fra en negativ til en positiv definition af begrebet, der ikke 

antyder, at nogen, det vil sige Frankrig, gør krav på en særstatus, men tværtimod 

at kulturens undtagelse fra kapitalens dominans er et princip, som står på 

mangfoldighedens side i opposition til den homogeniserende amerikanske 

globalisering, som den er nedfældet i en række internationale traktater, først og 

fremmest i WTO’s GATS traktat fra 1995, der regulerer og navnlig liberaliserer 

                                                
55 ibid. p. 14. 
56 Danic Parenteau: ”Diversité Culturelle et Mondialisation” in Politique et Sociétés 26:1, 2007, 

pp. 134-37 & Jean-Michel Djian: Politique culturelle : la fin d’un mythe, Paris: Gallimard 2005, pp. 

134-42. ”L’exception culturelle va bientôt faire loi dans le monde,” som en kommentator skriver 

i Liberation (Vincent Noce: ”Le coup de maitre de l’UNESCO” in Liberation 8/6/05). 
57 Jacques Chirac: ”Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, pour la réception 

des artistes et créateurs à l'occasion des négociations de Seattle” Paris16/11/99 in Présidence de 

la République (net). 
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det internationale marked for udveksling af serviceydelser, herunder kultur.58 

Frem for modstandsløst at lægge sig ned for det amerikanske pres for liberalisering 

af den globale økonomi, fremførte Chirac og hans canadiske allierede således 

allerede i 2001 i UNESCO en deklaration, der fremhæver kulturel diversitet som 

verdens fælles arv, en deklaration der blev vedtaget enstemmigt, og som dannede 

grundlag for arbejdet frem mod en egentlig konvention.59  

 Bestræbelsen er naturligvis beundringsværdig, men der er også tale om 

en meget vanskelig øvelse, som konventionens forhandlingshistorie tydeligt viser 

det. Kulturel diversitet lader sig ikke uden videre definere, og en række nationer 

forsøgte at indføje punkter til beskyttelse af religiøse eller etniske undtagelser, der 

kunne bruges til at retfærdiggøre opretholdelsen af teokratiske eller etnokratiske 

regimer. USA’s kritiserede således gennem hele forhandlingsforløbet konventionen 

for at knægte individuelle rettigheder, i sidste ende menneskerettighederne, og 

åbne muligheder for at individuelle stater kunne indføre sanktioner, der ville 

begrænse både individer og mindretals udtryksmuligheder i direkte modstrid med 

konventionens intention. Amerikanerne og deres allierede, herunder et langt 

stykke af vejen Danmark, fik således indført en række begrænsninger, der 

præciserer at konventionen ikke kan påvirke medlemslandendes forpligtelser i 

forhold til allerede eksisterende internationale aftaler, og det gælder såvel 

menneskerettighederne som frihandelsaftalerne under WTO.60  

 Også inden for en mere begrænset ramme volder definitionen 

imidlertid problemer. For som økonomerne Françoise Benhamou og Stéphanie 

                                                
58 Ved siden af denne verdensomspændende konvention har USA søgt at begrænse de 

handelsmæssige barrierer for kulturelle produkter ved hjælp af en række bilaterale aftaler, som til 

evig tid forhindrer specielt tredjeverdenslande, men også stærkere handelspartnere som 

Australien, i at indføre protektionistiske foranstaltninger på det kulturelle område, vel at mærke 

også i forhold til alle fremtidige, endnu utænkte medier og kulturelle udtryksformer. USA 

genindtrådte først i 2003 i UNESCO, formentligt med det formål at begrænse konventionens 

rækkevidde (Stephen Azzi: ”Negotiating Cultural Space in the Global Economy” in International 

Journal 60:3, 2005, pp. 771-73). 
59 ibid. p. 768. Det canadisk-franske forslag var udarbejdet på grundlag af arbejdet i The 

International Network on Cultural Policy stiftet i 1998 i Ottawa med 20 stiftende medlemmer. 
60 En række jurister stiller i forlængelse heraf spørgsmålstegn ved konventionens juridiske 

grundlag og betoner, at den i bedste fald skal ses som et forsvar mod yderligere forringelser af 

kulturens stilling overfor kommende frihandelsaftaler. (Rachael Craufurd Smith: ”The UNESCO 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions” in 

International Journal of Communication 1, 2007, pp. 24-55 & Christoph Beat Graber: ”The New 

UNESCO Convention on Cultural Diversity: A Counterbalance to the WTO?” in Journal of 

International Economic Law 9:3, 2006, pp. 553-74). 



Globaliseret kultur 

 

 

53 

Peltier har blotlagt det i en analyse af det franske bogmarked, er økonomisk 

protektionisme langt fra synonym med kulturel diversitet.61 Benhamou og Peltier 

viser på grundlag af tal fra 1990-2003, at stigende salgs- og publikationstal ikke 

nødvendigvis er synonyme med stor diversitet. Der blev i 2003 udgivet 31.000 nye 

titler i 2003 mod godt 20.000 i 1990, en stigning på 53%, ligesom bogsalget steg, 

dog noget mindre, nemlig 20%. Til gengæld viser tallene en stadig større 

koncentration af salget på få titler. Specielt de allerstørste bestsellere som Harry 

Potter, Dan Brown og nogle få flere dominerer i en hidtil uset grad markedet, med 

det resultat at den mere snævre litteratur indtager en stadig mere udsat position 

presset af ikke bare bestsellere men også faglitteratur, håndbøger og tegneserier. 

Endelig konkluderer Benhamou og Peltier, måske lidt overraskende, at mængden 

af oversættelser af bøger fra den angelsaksiske sprogverden trods en fortsat 

dominerende position ikke har været stigende, men snarere let faldende, i lighed 

med oversættelser fra fjernere egne af verden, til fordel for oversættelser fra 

specielt spansk og italiensk.62 

 Benhamou og Peltiers iagttagelser er signifikante fordi de understreger 

den dobbelttydighed, der kendetegner Chiracs strategi på det kulturelle område. 

Slagordet er kulturel diversitet, men realiteten er en stadig mere udtalt 

koncentration på det kulturelle område, specielt på bogmarkedet. Stigningen i 

oversættelser fra spansk og italiensk lader sig næsten kun forklare som resultat af 

den stadig større sammensmeltning af de sydeuropæiske bogmarkeder, der er 

virkningen af den række af fusioner og stadig større koncerner på bogmarkedet, 

jeg beskrev tidligere i dette kapitel, og er således tegn på en proces, der sætter 

Chiracs kulturpolitiske bestræbelser i et andet lys. 

 Det har altid været klart at beskyttelsen af den franske kulturindustri 

har været et af flere motiver bag den franske strategi i UNESCO, men udviklingen 

på det franske bogmarked tydeliggør, at denne strategi også i sig selv kan være 

med til at promovere globaliseringen i en form, der til forveksling ligner den 

amerikanske multinationalisme, man foregiver at kæmpe imod. Parallelt med 

diskursen om kulturel diversitet førte Chirac regeringen således en 

liberaliseringspolitik med det specifikke sigte både at tiltrække udenlandske 

                                                
61 Françoise Benhamou og Stéphanie Peltier: ”How should cultural diversity be measured? An 

application using the French publishing industry” in Journal of Cultural Economics 31:1, 2007, pp. 

85-107. 
62 ibid. pp. 103-4. 
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investeringer i franske virksomheder og gøre franske virksomheder i stand til at 

gøre sig gældende på et internationalt marked. Bestræbelserne blev og bliver 

støttet af den stadigt større integration på det europæiske marked, der medvirker 

til at give de franske, som i stadigt stigende grad må regnes som europæiske eller 

simpelthen multinationale, forlags og underholdningskoncerner et 

hjemmemarked, der er om ikke konkurrencedygtigt med, så dog til en vis grad 

sammenligneligt med det enorme hjemmemarked, som er en af forklaringerne på 

den amerikanske dominans på den kulturelle verdensscene. Den europapolitiske 

strategi er den anden store kulturpolitiske satsning i Chiracs regeringsperiode, og 

han understreger eksempelvis i en tale fra 2003 komplementariteten mellem 

diversitetskonventionen og det europæiske arbejde på at styrke den samlede 

kulturøkonomiske indsats, idet han fremhæver: ”le devoir pour l’Europe de 

préserver ses industries culturelles et de permettre, par exemple, à nos industries 

de programmes, à notre cinéma, d’affronter la mondialisation.”63 Kun gennem 

samarbejdet kan den europæiske kulturindustri hæve sig til et niveau, hvor den 

kan tage kampen op med globaliseringen, som i denne sammenhæng må læses 

som synonym med den amerikanske dominans. 

 Denne udvikling er naturligvis ikke i direkte modstrid med Chiracs 

målsætning om kulturel diversitet, men understreger alligevel kompleksiteten i det 

globaliseringsbegreb, der ligger til grund for hans overvejelser. Chirac overtager 

negative forståelse af den økonomiske globalisering Lang lancerede i begyndelsen 

af hans embedsperiode, men Chiracs diversitetspolitik er derimod et udtryk for en 

forståelse af globaliseringen, som på en gang accentuerer de nye muligheder og 

forsøger at bekæmpe en række af de værste farer. Skiftet ligger primært i 

erkendelsen af globaliseringens omfang som rammen for enhver kulturel 

udfoldelse. Skiftet fra ecxeption culturelle til diversité culturelle markerer ikke bare en 

fornyet åbenhed overfor den tredje verdens udtryk, men også en erkendelse af, at 

et modsvar til den amerikansk dominerede globalisering kun kan formuleres fra en 

globaliseret platform, lige så vel som det kræver i det mindste en europæisk 

platform at udfordre økonomisk. Forskellen er ikke kun en forskel i størrelse, men 

tværtimod et fundamentalt skift i forståelsen af globaliseringens præmisser. 

                                                
63 Jacques Chirac: ”Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, devant les 

personnalités réunis à Paris pour les 2e rencontres internationales de la culture” Paris, Palais de 

l'Elysée, 2/2/03 in Présidence de la République (net, 9/12/09). 
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Globaliseringen beskrives stadig som en udfordring, men en udfordring, der må 

konfronteres på globale præmisser, et uafvendeligt vilkår. 

 Dette skift i perceptionen af den globale samtid kaster fornyet lys over 

den reception som Littells roman fik i Frankrig. Littells roman blev i høj grad læst 

som et bevis på, at fransk litteratur var i stand til at modstå det amerikanske pres 

netop ved at genopfinde sig selv som en global litteratur. Som et bevis på at den 

franske litteratur kunne forvalte sine franske rødder netop ved at vende sig mod en 

global horisont. Spørgsmålet er naturligvis om fransk litteratur på globale, 

multikulturelle præmisser stadig er fransk litteratur, eller om man så at sige sælger 

sin sjæl til globaliseringen, sådan som det præsenteres af de røster, der ser Les 

Bienveillantes som en trussel mod den franske litteratur netop i kraft af dens 

globaliserede natur. De røster, der betoner skellet mellem den traditionelle franske 

kultureksport og den slags reelt globaliserede kulturprodukter, som Les Bienveillantes 

kan ses som et eksempel på, som det kommer til udtryk i denne kommentar af 

Jean-Louis Kuffer: 

La France littéraire actuelle n’est pas sans intérêt, loin de là: les écrivains de 
qualité y foisonnent, mais les voix de portée ’universelle’ n’y sont plus. […] 
Est-ce à dire que Jonathan Littell renouvelle notre langue? Nullement. […] 
S’il ne réinvente pas notre langue, Littell la tire vers l’universel et sans doute 
cela fera-t-il voyager son livre autour du monde.64 

Kuffers kommentar er symptomatisk for de senere års redefinering af forholdet 

mellem fransk kultur og verden: han fastholder, at der er kvalitet i fransk litteratur, 

men i modsætning til Malraux og Lang ses denne kvalitet ikke som noget, der i sig 

selv lader sig overføre til resten af verden. Litteraturens universalitet er ikke længere 

synonym med dens kvalitet, sådan som den er defineret inden for den franske 

litterære institution, men et udtryk for dens afsættelighed på et globalt marked for 

kulturprodukter. Denne opfattelse af det universelle ligger således direkte i 

forlængelse af Bourdieu og Casanovas syn på globaliseringens konsekvenser, sådan 

som jeg præsenterede dem tidligere i dette afsnit, men med den afgørende forskel 

at Kuffer sidestiller globaliseringens markedsbaserede universalitet med den 

universelle relevans, franske kulturprodukter besad tidligere. Markedet har så at 

sige overtaget den position, som kulturen havde, som det lim, der binder folk 

                                                
64 Jean-Louis Kuffer: ”Jonathan Littell et Nancy Huston – tonifient la littérature de langue 

française” in 24 Heures 30/11/06, p. 2. 
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sammen på tværs af nationale og kulturelle skel. Det er ikke den individuelle 

stemme der bærer globalt, men standardiseringen, homogeniteten. 

 Konklusionen er klar og ikke positiv: kulturen udgør ikke længere et 

alternativ til den amerikanske kulturimperialisme, som Lang i lighed med 

Bourdieu og Casanova præsenterer det, men er tværtimod for længst blevet et 

integreret element i den globaliserede neoliberale økonomi. Eller rettere: kulturen 

er ikke længere et fælles ærinde, der kan knytte sammen på tværs af nationer, men 

en aktivitet der finder sted inden for nationale eller lokale rammer som udtryk for 

kulturel diversitet, ikke universel forståelse. Det internationale perspektiv er i 

denne optik helt overtaget af den neoliberale globalisering, og kunsten ser ikke 

umiddelbart ud til at være i stand til at formulere noget modsvar. 



 

 

Postglobale perspektiver 
Er den franske diagnose af kulturens rolle i globaliseringen ikke positiv, illustrerer 

den i det mindste en interessant udvikling, der radikalt gør op med de mange fore-

stillinger om kulturen og kunstens transnationale og grænseoverskridende natur, 

som ellers har været dominerende i en årrække. En udvikling som ikke alene synes 

at gælde inden for kunstens område, men som tværtimod kan ses som et udtryk for 

en ny måde at opfatte globaliseringen på. Det er utvivlsomt nogle år siden at glo-

baliseringsoptimismen toppede, og man har gennem de senere år kunnet iagttage 

en gradvis bevægelse mod hvad kulturteoretikeren Alberto Moreiras har betegnet 

negative globality.1 

 En bevægelse der også har sat sine spor inden for litteraturforskningen, 

sådan som Haun Saussy har beskrevet det i årtiets statusrapport fra den amerikan-

ske sammenslutning af litteraturforskere ACLA: ”In 1993 it seemed 

uncontroversial that the age of multiculturalism had arrived […] Ten years later, 

globalisation has taken a different turn, so that in many ways it seems to be the 

practical opposite of multiculturalism.”2 Det er i dag de færreste, der har en opfat-

telse af globaliseringen som problemfri udveksling af varer og viden, men 

tværtimod ses den ofte som en kilde til både arbejdsløshed, ulighed og krig. Vel at 

mærke en kilde, som ligger uden for vores kontrol, både som individer og nationer. 

En negativitet der finder sit ultimative symbol i tvillingetårnenes fald og som be-

kræftes af den nuværende finanskrise. Der har naturligvis altid været kritikere af 

globaliseringen, men i takt med globaliseringens stigende gennemtrængningskraft, 

og i takt med at folk føler konsekvenserne af globaliseringen i deres daglige liv, 

synes det som om, diskussionen er gået fra at handle om, hvor meget globalisering 

vi ønsker, til hvordan vi bedst håndterer den globalisering, som tydeligt og uigen-

kaldeligt former vores liv på godt og ondt.3 

                                                
1 Alberto Moreiras: The Exhaustion of Difference: The Politics of Latin American Cultural Studies, 

Durham: Duke University Press 2001, pp. 49-53. 
2 Haun Saussy: ”Exquisite Cadavers Stitched from Fresh Nightmares” in Saussy (ed.): Compara-

tive Literature in an Age of Globalization Baltimore: Johns Hopkins University Press 2006, p. 25. 

Saussys ord er en kommentar til den udvikling faget har gennemløbet siden den forrige ACLA 

rapport, Charles Bernheimers Comparative Literature in the Age of Multiculturalism fra 1995. 
3 Som det i Frankrig eksempelvis kommer til udtryk i Thierry de Montbrial og Philippe Moreau 

Defarges’ noget pessimistiske rapport RAMSES 2003 – Les grandes tendances du monde fra Insti-

tut Français des relations internationales, Paris: Dunod 2003, eller i den stadige strøm af bøger 

der proklamerer håb på trods af globaliseringens elendigheder som Alain Redslobs La France 

face à la mondialisation : de la peur à l’espoir, Paris: L’Harmattan 1999; Jacques Brasseul: Un mon-
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 Nationalstatens primære opgave er ikke længere at fungere som et 

værn mod forandringer udefra, men såvel nation som stat bruges i stadigt stigende 

grad som våben i en kamp mod andre aktører i en global arena, og nationalistiske 

bevægelser deltager, som blandt andet Appadurai har udpeget det, i stigende grad 

i internationale netværk af ligesindede.4 Tilsvarende synes det i dag utopisk at sæt-

te sin lid til kulturpolitikken i bestræbelsen på at modvirke globaliseringens 

negative sider, sådan som Jack Lang ønskede det, tværtimod synes den globale 

økonomi at have overhalet den kulturelle kritik i en sådan grad, at den næsten helt 

har mistet sin brod, eller som det beskrives af Luc Boltanski og Ève Chiapello: 

”Quant à la critique artiste, sa crise est plutôt le résultat de son apparent succès et de 

la facilité avec laquelle elle s’est trouvée récupérée et mise à profit par le capitalis-

me.”5 Boltanski og Chiapello påviser på baggrund af analyse af primært 

managementlitteratur, hvordan den nye økonomi har indoptaget den kulturelle 

kritiks begreber som kreativitet og forandring i etableringen af en ny kapitalistisk 

ånd, der i webersk forstand legitimerer krav til arbejderne, der går langt ud over 

arbejdsdagens timer og langt ind på det der tidligere var privatlivets område. Glo-

baliseringen af økonomien fungerer i denne model som det pres, der med trusler 

om udflytning af arbejdspladser til den tredje verden og med stadige henvisninger 

til de øgede krav om fleksibilitet i produktion og distribution som følge af den sti-

gende globale konkurrence, tvinger arbejdere over hel verden til at underlægge sig 

krav, som de tidligere ville have afvist. Kulturen er således, som også Moreiras 

betoner det, ikke længere at forstå som en modstandslomme i den kapitalistiske 

økonomi, men tværtimod kapitalens håndlanger, der i sin globalisering bidrager til 

at forstærke den ånd, der legitimerer magten. Kunsten er i sin globalisering ikke, 

som Bourdieu så det, reduceret til underholdning, men leverer tværtimod netop i 

kraft af sine præcise distinktioner og sin evne til at nedbryde magtstrukturer de 

redskaber som den globaliserede kapitalisme skal bruge for at kunne legitimere sig. 

 Kritikkens krise er hos Moreiras indfoldet i begrebet negative globality, 

der ikke begrænser sig til at beskrive den tilstand, vi lever i, hvor vi i vid udstræk-

ning har accepteret, at vi lever på globale vilkår, og hvor vi har indset, at 

globaliseringen realiseret mere står som en trussel for de fleste end som en mulig-

                                                                                                              
de meilleur ? Pour une nouvelle approche de la mondialisation, Paris: Armand Colin 2005; Alain Le-

febvre & Dominique Méda: Faut-il brûler le modèle social français ? Paris: Seuil 2006; Eddy Fougier 

(ed.): La France face à la mondialisation, Paris: La Documentation française 2006; Michel Albert 

(ed.): La France et la mondialisation, Paris: PUF 2007. 
4 Appadurai: Modernity at Large, p. 165. 
5 Luc Boltanski & Ève Chiapello: Le nouvel esprit du capitalisme, Paris: Gallimard 1999, p. 417. 
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hed for frihed, men negativiteten betegner en tilstand, hvor selv postmodernis-

mens radikale nedbrydning af betydningsstrukturerer og narrativer og kunstens 

fragmenterende og reflekterende praksisser fremstår som bekræftelser af den glo-

baliserede kapitalismes melodramatiske legitimeringsstrukturer: 

Negative globality is the underside of the great narrative of global moderni-
zation; or, even more than its underside, negative globality is the ”other than 
itself” through which the false dialectic of melodramatic, modern conscious-
ness comes to an end in every case, that is, not just at the abstract level defined 
by the hegemony of metropolitan, neoimperial reason but also in its innu-
merable subsumptions in subaltern consciousness throughout the planet.6 

Den negative globalitet betegner den reelt globaliserede erfaring af globaliserin-

gen, der med nødvendighed vil underminere enhver abstrakt perception af 

globaliseringen. Kun forstået i denne radikale forstand kan negativiteten måske 

bidrage til at definere et modbillede til globaliseringen, eller rettere at afsløre det 

modbillede, som globaliseringen selv implicerer. Dette modbillede er naturligvis 

ikke at forstå som et spejlbillede, men tværtimod som et billede, der er tæt forbun-

det med de realiteter, som den globale utopi skjuler for vores blik, men åbent mod 

en global horisont. For at vi kan nå frem til at tænke og afsøge alternativer kræver 

det, med andre ord, at vi både udvikler vores forståelse af, hvad globaliseringen er 

og ikke er, vores forståelse af hvad globaliseringen er som historisk kraft, og hvilke 

alternativer og differentierede udviklinger der kan tænkes fremover, og at vi for-

pligter denne forståelse på konkrete historiske og situerede virkeligheder. 

Det postglobale blik 

I denne historiske situation og på baggrund af en så radikal udfordring synes det 

derfor relevant at stille spørgsmålet, om globaliseringen overhovedet længere er 

dækkende som betegnelse for den verden, vi lever i. Eller om vi tværtimod allerede 

er ved at træde ind i en ny fase, i en tilstand af postglobalitet. Post ikke fordi globalise-

ringen som fænomen nærmer sig sin afslutning, langt fra, men for at påpege, at vi 

står i en situation, hvor det er nødvendigt at evaluere og revurdere vores forståelse 

af det globale. Det er ikke nok at acceptere globaliseringen, og det er heller ikke 

                                                
6 Moreiras: The Exhaustion of Difference, pp. 51-52. Begrebet melodramatisk henviser til Louis 

Althussers kritik af det melodramatiske teater i essayet ”Le Piccolo : Bertolazzi et Brecht (Notes 

sur un théâtre matérialiste)” fra 1962. Moreiras bruger begrebet som metafor for den ideologi-

ske fortælling om global modernisering, der set fra et subalternt synspunkt i lighed med det 

borgerlige teater fungerer som falsk bevidsthed. 
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tilstrækkeligt at gøre sig overvejelser over hvordan globaliseringen kan tænkes at 

udvikle sig fremover, vi bliver nødt til at konfrontere globaliseringens grænser på 

nøjagtig samme måde som modernismen og postmodernismen afprøvede moder-

nitetens grænser og begrænsninger.  

 Skulle vi følge den samme logik, kunne man indvende, burde vi så 

ikke, eftersom globalisering jo er et geografisk, rumligt fænomen, spørge efter det 

ekstra-globale i stedet for det postglobale? Spørge efter det, der ligger uden for 

globaliseringens rækkevidde? Tanken er tillokkende, men det giver desværre ikke 

meget mening for intet ligger i sagens natur uden for globaliseringens områder. 

Moderniteten har endda allerede, som blandt andet filosoffen Jean-Luc Nancy har 

peget på det, overskredet rammerne for det globale ved at fylde solsystemet med 

satellitter og radiosignaler.7 Det er på den anden side helt plausibelt, at den globa-

liserende bevægelse på et tidspunkt vil nå en form for mætning, hvis det da ikke 

lige frem allerede er tilfældet. At spørge til det postglobale peger således på et 

grundlæggende og ofte overset træk ved globaliseringen, nemlig at der er tale om 

en tidslig proces, en historisk udvikling, der i kraft af selve sin definition har brug 

for et vist momentum. Vi lever ikke i en globalitet, i hvert fald ikke mere end vi 

altid har gjort det som indbyggere på en klode. Men vi deltager tværtimod i en 

globalisering, der konfronterer nyt og gammelt og lokalt og globalt, men som gør 

det i en proces, der ifølge begrebet selv leder frem imod en stigende grad af global 

forbundethed. En proces som, uagtet den reaktualiserer både det lokale og det 

singulære i en række nye forbindelser der på forskellige måder kan siges at under-

minere globaliseringsprocessen, melodramatisk postulerer, igen ifølge begrebets 

egen definition, at lede frem imod homogenitet.  

 Tanken er udviklet videre af Jean-Luc Nancy i essayet La création du 

monde, ou, la mondialisation. Nancys titel spiller på forskellen mellem det franske ord 

mondialisation og det engelske globalization. Globaliseringen ses som en teleologisk 

proces frem mod homogenitet drevet af kapitalens abstraktion, som det er forudset 

hos den tidlige Marx, og Nancy spørger til muligheden af at bane vejen for en 

anden globalisering: en verdensskabelse, der lader et globalt rum opstå, som er 

styret af de levendes behov frem for den teknologiserede globaliserings utopiske 

modernisme. Nancy understreger forskellen mellem den ene og den anden globa-

lisering som en forskel i perspektiv: globaliseringen postulerer et absolut 

perspektiv, som kan se verden i dens perfekte rundhed, mens verdensskabelsen 

                                                
7 Jean-Luc Nancy: La création du monde, ou, la mondialisation, Paris: Galilée 2002, p. 14. 
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kræver perspektiver, der er er partikulære og ufærdige, men som ikke desto mindre 

åbner for en verden: “Comment penser, précisément, un monde là où nous ne 

trouvons plus que globe, univers astral ou terre sans ciel?”8 Svaret på dette 

spørgsmål, som også er det spørgsmål Moreiras rejser, udspringer hos Nancy af 

selve problemets uløselighed: en verden bliver synlig netop i kraft af sin usynlig-

hed, i kraft af dens insisteren på en mening, der ikke lader sig værdisætte på det 

globaliserede verdensmarked, men som tværtimod har værdi i sig selv. Verden er 

og viser sig igennem: ”l’excès […] d’une tenue par laquelle il se tient de lui-même, 

se configure et s’expose en lui-même, se rapporte à soi sans se rapporter à aucun 

principe donné ni à aucune fin fixée.”9 Nancys verden eksponerer det specifikke, 

det lokale på en global skala i kraft af det kraftoverskud, der er i selve verdensska-

belsen. Selve det at være en verden har en værdi som ikke lader sig absorbere i den 

globaliserede kapitalisme, men som ikke desto mindre udkaster en eksistensmulig-

hed globalt. 

 Globalisering er set i dette lys i virkeligheden en rigtig god betegnelse 

fordi den tydeliggør processens homogeniserende karakter. Teleologien er tydelig 

og dermed åben for omvending: Globaliseringen destruerer verden, siger Nancy, 

og netop denne destruktion åbner for skabelsen af verden i en udetermineret for-

stand, som en afsøgning af begyndelser. Hermed bliver Nancy måske nok lidt vel 

melodramatisk for Moreiras smag, men figuren udsiger præcist problemet om lit-

teraturens forhold til globaliseringens processer. Globaliseringen er, i Nancys 

udlægning, ikke blot en kilde til destruktion af lokale perspektiver, men globalise-

ringsprocessens homogeniserende kraft præsenterer også en rydning af feltet, som 

tillader os på nye måder at tænke globalt. Globaliseringen i dens neoliberale, kapi-

talistiske variant, globalization, er problematisk, men den nedbrydning af nationale 

og statsbundne strukturer, der sker som et biprodukt til udviklingen, åbner for nye 

muligheder for tænkning, politik og kunst, der reflekterer det lokale globalt i en 

grad, der ikke var mulig tidligere.  

 Analysen er Marx’. Nancy citerer fra Den tyske ideologi, hvor Marx be-

skriver revolutionen som det øjeblik hvor historien bliver verdenshistorie, hvor 

verdensmarkedets rent abstrakte sammenknytning af folk nedbrydes til fordel for 

en reel global bevidsthed, som er intet mindre end opfyldelsen af kommunismen: 

                                                
8 ibid. p. 46. 
9 ibid. p. 47. 
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Die einzelnen Individuen werden erst hierdurch von den verschiedenen na-
tionalen und lokalen Schranken befreit, mit der Produktion (auch mit der 
geistigen) der ganzen Welt in praktische Beziehung gesetzt und in den Stand 
gesetzt, sich die Genußfähigkeit für alle diese allseitige Produktion der gan-
zen Erde (Schöpfungen der Menschen) zu erwerben. 10 

Denne beskrivelse er på en række niveauer en præcis analyse af den globalisering 

vi kender i dag, og Nancy betoner Marx’ næsten profetiske evner. Er analysen 

præcis i forhold til omfanget af kapitalens internationale spændkraft, om end med 

halvandet århundredes forsinkelse, er det imidlertid mindre klart, hvordan over-

gangen til en postkapitalistisk tilstand ville kunne tænkes i dag. Blandt andet derfor 

foretager Nancy en forskydning ved at knytte Marx’ analyse med Heideggers be-

greb om metafysikken, således at globaliseringen i hans optik ikke kun udtrykker et 

forhold mellem kapital og arbejdsmarked, men tværtimod bliver et udtryk for tek-

nologien, der fra antikken og frem har skabt og formet historien og mennesket med 

målrettetheden som mål og form.11 Heideggers fænomenologiske eksistentialisme 

podes med marxistisk revolutionsiver, således at skabelsen af nye verdener ikke 

bare bliver et spørgsmål om politisk handling, men et forsøg på at tænke hinsides 

både det historiske og subjektet som kategorier for vores erfaring, et forsøg på at se 

verden på ny. En sådan podning indebærer en historietænkning, der placerer sig 

mellem den marxistiske fremskridtstro og den Heideggerske nostalgi. Verdensska-

belse er en begivenhed, der på en gang forholder sig til skabelse som sådan, og 

dermed til flere årtusinders metafysisk verdenshistorie, og til den globale verdens-

ordens kompleksitet, men som gør begge dele ud fra en erkendelse af 

begivenhedens både forankrede og flygtige karakter. Der åbner sig en ny mulig-

hed, som ikke søger sine rødder i antikken eller en anden fortid, men som er langt 

mere ydmyg i sine ambitioner end Marx’ revolution. Den postglobale erfaring, 

som Nancy her beskriver den, har således både en længere historisk horisont og en 

større geografisk bevidsthed end de fremherskende postmodernistiske teorier no-

gensinde har haft det.12  

                                                
10 Karl Marx & Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie in Werke bd. 3, Berlin: Dietz 1973, p. 37. 

Nancy citerer et længere uddrag i fransk oversættelse (La création du monde, pp. 18-19). 
11 ibid. p. 33 & pp. 125-34. 
12 For en velunderbygget kritik af post-modernismeteoriens manglende geografiske spændvidde 

se eksempelvis: Spivak: A Critique of Postcolonial Reason, & Anderson: The Origins of Postmodernity, 

pp. 120-21. 
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Litteraturens globalisering 

Hermed bringer Nancy os tilbage til det spørgsmål, vi kom fra. Nemlig spørgsmå-

let om hvordan vi på dette tidspunkt i historien tænker alternativer og 

differentierede udviklinger med udgangspunkt i konkrete historiske og situerede 

virkeligheder. Verdensskabelsen er en tænkning af det globale fra de positioner, 

hvor globaliseringen synes længst væk, med udgangspunkt i konkret erfaring, kon-

ciperet ud fra en forståelse af en total sammenhæng mellem natur, krop, 

bevidsthed og stat som teknologiserede fænomener. Men lige så optaget Nancy er 

af forpligtelsen på det konkrete, lige så abstrakt filosofiske forbliver hans definitio-

ner af verdensskabelsen: ” à faire surgir du rien et à faire surgir comme ce rien-de-

raison.”13 Det er der for så vidt ikke noget galt i, men hvis vi skal formulere et 

modsvar til Jack Langs kulturimperialismeteorier og til postmodernismens relati-

veringer funderet på en læsning af litterære tekster i deres kontekst, vil det være 

relevant for en stund at diskutere Nancys filosofiske vision i lyset af de mange dis-

kussioner af litteraturens rolle og funktion i en globaliseret verden, der for tiden 

foregår indenfor den komparative litteraturvidenskab. For den forhåndenværende 

opgave består næppe i at bane vejen for den globale revolution, men snarere at 

formulere en analytik, der kan håndtere en litteratur, der på en række forskellige 

niveauer placerer sig i et globalt rum, og som kan forstå denne litteratur i dens 

globalitet, det vil sige som tekster der indskriver sig i et rum der er orienteret både 

lokalt, nationalt og globalt og som udspændes mellem kapitalens moderniserende 

kraft og kulturens historiebevidsthed.  

 Litteraturens globalisering har af åbenlyse årsager stået centralt i dis-

kussionen af de komparative litteraturvidenskabers historie og fremtid de senere 

år, så det skorter ikke på teorier, der forsøger at tage udfordringen op. En efter-

hånden lang række litterater har således forsøgt at genoplive Goethes vision om en 

kosmopolitisk Weltliteratur til erstatning for de efter hans mening stærkt utilstrække-

lige nationale litteraturer, i forsøget på at give disciplinen et bredere globalt udsyn 

og befri den fra eurocentrismen. Centrale eksempler er som nævnt Franco Moret-

tis studier af verdenslitterære udvekslinger af genrer og former, og Pascale 

Casanovas verdenslitterære republik der udstrækker sine magttråde til alle egne af 

verden.14 Begge funderer sig på sociologiske teorier, der med overbevisning kan 

                                                
13 Nancy: La création du monde, p. 58. 
14 Morettis tanker om verdenslitteratur er mest præcist udtryk i to artikler i New Left Review: 

”Conjectures on World Literature” in NLR 1, 2000, pp. 54-68. og ”More Conjectures” in NLR 

20, 2003, pp. 74-81. Men grundlaget er hans arbejde med genrer og genrevandringer fra Signs 
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forklare globaliseringens skabelse af verdensomspændende og transnationale struk-

turer. I Morettis tilfælde er det Immanuel Wallersteins og Itamar Even-Zohars 

polysystemteori der danner det teoretiske fundament for proklamationen af trans-

nationale litterære mønstre, som anskues ved hjælp af distant reading eller ved hjælp 

af formelle og statiske metoder af forskellig art som beskrevet i Graphs, Maps and 

Trees.15 Hos Pascale Casanova er det som beskrevet Bourdieus feltteori, der forsø-

ges ophævet til et verdenslitterært niveau for med udgangspunkt i analysen af 

internationale magtstrukturer i den litterære verden at afsløre, hvad Casanova 

med reference til Henry James’ novelle af samme navn betegner ”le motif dans le 

tapis”.16 Tæppets mønstre kan ikke aflæses i kraft sine detaljer, men kræver et 

overblik, en synsvinkel der løfter sig fra vævets strukturer og indtager en olympisk 

position, og såvel Casanova som Moretti forsøger således med støtte fra teorier 

hentet i andre discipliner at formulere læsestrategier, der kan give overblik.  

 Spørgsmålet er imidlertid om en sådan strategi, er det rette svar på 

den fordring globaliseringen stiller den komparative litteraturvidenskab. Det sy-

stemiske overblik giver, ja overblik, men gør os ikke nødvendigvis klogere på det 

som er sagens kerne, nemlig forandringen af eksisterende traditioner og institutio-

ner i lyset af en stigende grad af globalisering, gør os ikke nødvendigvis klogere på 

globaliseringens påvirkning af og interaktion med litterære værker og litterær prak-

sis i form af skriven og læsen. Problemet er måske tydeligst hos Casanova, som i 

sin bestræbelse på at skabe en sammenhængende teori for den transnationale litte-

ratur ender med at projicere Pierre Bourdieus meget franske sociologi op på et 

globalt plan, med det en smule komiske resultat at Paris, til trods for den franske 

litteraturs efterhånden langvarige krise, præsenteres som intet mindre end den 

litterære republiks hovedstad.17 

                                                                                                              
Taken for Wonders (1983), over Opere Mondo (1994) til det seneste tobinds storværk om The 

Novel (2006). 
15 Bogen er en samling af en serie på tre artikler oprindeligt publiceret i New Left Review 24, 26 

& 28, 2003-2004. 
16 Casanovas La République mondiale des Lettres, p. 11. Den Henry James tekst der henvises til er 

naturligvis novellaen The Figure in the Carpet. Casanova har syntetiseret sine vigtigste pointer i ar-

tiklen ”Literature as a World” in New Left Review 31, 2005, pp. 71-90. 
17 ”Paris est une « fonction » nécessaire, comme le dit Valéry, de la structure littéraire.” (Casa-

nova: La République mondiale des Lettres, p. 41) Et udsagn der nok gav bedre mening, da Paul 

Valéry skrev det i 1927, end i den globaliserede virkelighed Casanova søger at beskrive. For en 

mere udfoldet kritik af Casanova se Christopher Prendergast ”Negotiating World Literature” in 

New Left Review 8, 2001, pp. 100-121. Artiklen er sammen med en række andre centrale indlæg 

i debatten optrykt i Christopher Prendergast (ed.): Debating World Literature, London: Verso 

2004. 
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 Men også hos Moretti er det klart at overblikket kommer på bekost-

ning af detailstudier, af lokalkendskab og af historisk bevidsthed – det er en både 

åbenlys og accepteret konsekvens af Morettis metode – men det er begrænsninger, 

der mindsker teoriens evne til at beskrive den globaliserede virkelighed kritisk, som 

det eksempelvis er blevet demonstreret af Jonathan Arac, der sætter fokus på Mo-

rettis manglende interesse for sproglige forskelle i det globale felt han søger at 

beskrive: ”Shifting form the nation to the viewpoint of the disciplinary project of 

comparative literature, the thrill of Moretti’s essay is to argue that what the latter 

needs is to lose its languageness.”18 Problemet er bare at denne sprogløshed ikke 

alene fjerner fokus fra lokale og partikulære detaljer, men at den også slører endog 

meget dominerende tendenser: ”Of the twenty critics Morettti cites one is quoted 

in Spanish, one in Italian, and eighteen in English,”19 påpeger Arac og understre-

ger således Morettis blindhed overfor den kraftige engelske og amerikanske 

dominans i det globale felt han forsøger at beskrive. Morettis formaliserende me-

tode fjerner ikke bare fokus fra detaljen, men også for de globale tendenser, der 

ikke umiddelbart lader sig udtrykke i hans terminologi. 

 Morettis forsvar fremgår af artiklen ”The End of the Beginning” trykt 

i New Left Review i 2006. Moretti beklager her, at hans nye metoder ikke har haft 

større gennemslagskraft, end det har været tilfældet, men fastholder ikke desto 

mindre, at metoden besidder et egentlig kritisk potentiale, fordi den skaber alter-

native fortællinger og dermed alternative litteraturer: 

In the ‘invisible objects’ of Graphs, Maps, Trees, not only does literature ‘look’ 
very different from the one we are used to, but it also no longer ‘speaks’ to 
the historian: it remains perfectly still – inert, even – until the right question 
is asked. And the epistemological alterity thus instituted between subject and 
object contains the seed and the potential for critique.20 

                                                
18 Jonathan Arac: ”Anglo-Globalism?” in New Left Review 16, p. 39. 
19 ibid. p. 40. Arac står ikke alene med sin kritik, der kan genfindes i let varierede udgaver i Pren-

dergast: ”Negotiating World Literature og ”Evolution and Literary History – A Response to 

Franco Moretti” in New Left Review 34, 2005, pp. 40-62; Emily Apter: ”Global Translatio: The ’In-

vention’ of Comparative Literature, Istanbul, 1933” in Critical Inquiry 29:2, 2003, pp. 253-81; 

Gayatri Chakravorty Spivak: Death of a Discipline, New York: Columbia University Press 2003, 

pp. 107-9, n.1 & Robert T. Tally Jr.: “Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary His-

tory” (anmeldelse) in Modern Language Quarterly 68:1, 2007, pp. 132-35. 
20 Franco Moretti: ”The End of the Beginning – A reply to Christopher Prendergast” in New Left 

Review 41, 2006, pp. 85-86. 
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Morettis systematiske metoder lader litteraturen stå passivt overfor det fortolkende 

blik, men, er hans pointe, netop denne passivitet tillader, at nye spørgsmålet bliver 

stillet, som tidligere var fraværende. Men som litteraten Frances Ferguson har 

argumenteret er litteraturen slet ikke så passiv; uanset forskerens metode taler 

værkerne med på måder, der påvirker såvel generiske klassifikationer, som den 

måde hvorpå teksterne læses og reciperes i en social sammenhæng: ”Moretti’s at-

tempt to use novelistic genres to point toward the differentiations to be drawn 

among various eras leave out the way in which certain texts organize their own set 

of questions about their relation to the market in which they are elements.”21 Pro-

blemet er ikke, selvom Ferguson forsvarer Casanovas mere konsekvent 

sociologiske tilgang, at Moretti mangler forståelse for markedets og den sam-

fundsmæssige påvirkning af det litterære system – det er jo netop kernen i hans 

analyse af det litterære system som en selektionsproces – men tværtimod at Moret-

tis analyse på grund af den manglende interesse for sproglige nuancer, forskelle og 

strukturer risikerer at gøre sig blind for de måder, hvorpå værkerne selv udfordrer 

de sproglige rammer, de skabes indenfor. Værkerne skaber deres egne betingelser: 

”pushing consistent language – whether natural or artificial – past its own 

boundaries,”22 i kreationen af alternative historier, der også kommer tekstens for-

tolkning i forkøbet og i bedste fald langt overgår de modfortællinger, Morettis 

strategi vil kunne kreere.  

 Fergusons kritik rammer Morettis teori både på mikro og makroplan 

så at sige. Moretti beskriver løsrevne detaljer og globale bølger, men udgrænser 

helt bevidst bindeleddet, nemlig værket: “And if, between the very small and the 

very large, the text itself disappears, well, it is one of those cases when one can 

justifiably say, Less is more. If we want to understand the system in its entirety, we 

must accept losing something,”23 argumenterer Moretti og understreger, at det, vi 

vinder ved at yde dette offer, er overblikket, muligheden for at overskue litteratu-

ren i sin globalitet. Problemet er bare at det netop er teksten, og i næste led værket,  

der giver detaljerne kraft til at skabe sproglige forskydninger og derved udfordre 

vores forståelse af de globale sammenhænge, teksten indgår i. Hvis vi udgrænser 

disse kategorier er vi simpelthen ikke i stand til at forstå, hverken detaljen eller det 

globale fordi disse må læses i lyset af hinanden. Fergusons indvendinger er således 

                                                
21 Frances Ferguson: ”Planetary Literary History: The Place of the Text” in New Literary History 

39:3, 2008, pp. 678-79.  
22 Ferguson: ”Planetary Literary History”, p. 675. 
23 Moretti: ”Conjectures on World Literature”, p. 57.  
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ikke bare udtryk for en formel kritik af Morettis metode, men anfægter selve teori-

ens evne til at forstå litteraturens globalisering, ikke mindst i beskrivelsen af de 

konsekvenser af globaliseringen, der synes mindst ’globale’, de aspekter der ikke er 

udtryk for globale ligheder, men som alligevel reflekterer den globale realitet, til 

tider på originale og tankevækkende måder. 

Uoversætteligheder 

Emily Apter retter i sin artikel i New Literary History en tilsvarende kritik mod stort 

set hele det spektrum af verdenslitterære teoridannelser, vi har set de senere år. Til 

trods for de gode intentioner, argumenterer Apter, svigter alle disse tilgange, hun 

referer med løs hånd til Casanova, Moretti, Spivak, det franske littérature monde med 

flere, ved at vægte de transnationale systemer over forandringerne og forskellene i 

de geopolitiske og lokale forhold: ”they fail to answer fully the challenge of making 

comparative literature geopolitically case-sensitive and site-specific in ways that 

avoid reproducing neoimperialist cartographies.”24 Det er disciplinens opgave ikke 

bare at beskrive hvorledes, der opstår forbindelser, der går på tværs af traditionelle 

nationale og imperiale skillelinier, men at gøre det således, at beskrivelsen ikke selv 

reproducerer de nye magt- og undertrykkelsesstrategier, der har erstattet de tidli-

gere. Det verdenslitterære blik indebærer med andre ord en analytik, der fremviser 

uafdækkede potentialer i et globalt felt, med blik for magt- og kapitalforhold og 

litteraturens indfoldning heri. Svaret er, ifølge Apter, at sætte fokus på det uover-

sættelige, på netop de aspekter af værkerne, som ikke modstandsløst lader sig 

oversætte til et transnationalt sprog, men som tværtimod opfordrer til grænseover-

skridende dialog netop i kraft af det særpræg de bringer til bordet. Ved at se på 

det, der ikke lader sig oversætte, bliver vi i stand til at se de brudlinjer og forskelle, 

der er drivende kræfter i skabelsen af en global verden på lige fod med kapitalens 

homogene globalitet. 

 Dette er vel at mærke en bestræbelse, der ligger i direkte forlængelse af 

nogle af komparatismens grundfæstede dyder. Forståelsen af litteraturens globale 

indfældethed forudsætter, at vi fastholder ”comparative literature’s longstanding 

commitment to investigating zones of cultural and literary expression that go un-

named or that are walled off into untranslatability.”25 Og denne undersøgelse 

                                                
24 Apter: ”Untranslatables”, p. 583.  
25 Apter: ”Untranslatables”, p. 584. Apters tanker om untranslatability er en videreudvikling af 

hendes overvejelser over oversættelse i The Translation Zone: A New Comparative Literature, 

Princeton: Princeton University Press 2006. 
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foretages ved hjælp af fagets grundlæggende metode, nemlig læsning: grundig nær-

læsning af tekster og konstellationer af tekster med hensyntagen til den 

sammenhæng, de udspringer af, og de sammenhænge de indskriver sig i og læses i. 

 Apters visioner for faget ligger, til trods for kritikken heraf, i direkte 

forlængelse af Spivaks vidt kommenterede, men sjældent læste pamflet Death of a 

Discipline fra 2001. Spivak lader her den sammenlignende litteraturvidenskab afgå 

ved døden i sin kendte form til fordel for en disciplin, der med større overbevis-

ning kan beskrive de forandringer, vi oplever, fra et kritisk perspektiv. 

Forudsætningen herfor er som hos Apter en tilbagevenden til fagets grundlæggen-

de dyder, men med en fornyet åbenhed mod de kulturer, der i fagets historie har 

været ekskluderet fra fortællingen. Svaret ligger i nærlæsning af tekster fra forskel-

lige kulturer, i original og ud fra et kendskab til lokalområdets sociale, politiske og 

kulturelle historie og gerne informeret af et samarbejde med forskere fra de rele-

vante områdestudier i en bestræbelse på simpelthen at tage tekster fra forskellige dele 

af verden alvorligt: “We must take the languages of the Southern Hemisphere as 

active cultural media rather than as objects of cultural study by the sanctioned 

ignorance of the metropolitan migrant.”26 Svaret ligger eksplicit ikke i en postule-

ret transnational kosmopolitisme på baggrund af læsning af en kanon af 

migrantforfattere som Rushdie og Xingjian, der nok er flygtet fra deres hjemland, 

men som er særdeles velintegrerede i den internationale forlagsverden; svaret lig-

ger heller ikke i at overskue så meget litteratur som muligt i ét blik; men 

udfordringen er tværtimod at skærpe sit blik for nye tendenser, der opstår indenfor 

et givent felt, hvilket kræver, at vi opkvalificerer vores evne til at læse også uden for 

de områder, der tidligere har ligget inden for vores begrænsede synsfelt. 

 Helheden ligger således i detaljen, og Spivaks metode er formuleret 

som et direkte modsvar til den globaliserede kapitalismes nivellering af forskelle: 

Just as socialism at its best would persistently and repeatedly wrench capital 
away from capitalism, so must the new Comparative Literature persistently 
and repeatedly undermine and undo the definitive tendency of the dominant 
to appropriate the emergent.27 

                                                
26 Spivak: Death of a Discipline, p. 9. 
27 Spivak: Death of a Discipline, p. 100. Essayet er et optryk af Spivaks Wellek forelæsninger af-

holdt ved University of California, Irvine i 2000 og kan læses som et forslag til en analytisk og 

institutionel implementering af de mere principielle tanker fremsat I hovedværket A Critique of 

Postcolonial Reason udgivet året før. 



Postglobale perspektiver 

 

69 

Metoden er ikke bare kritisk, men en inkarnation af Marx’ analyse af omvendin-

gen fra kapitalisme til socialisme. Spivak deler ikke Marx’ teleologiske tro på 

revolutionens uafvendelighed, men fokuserer tværtimod på konfliktens kontinuitet. 

Ikke desto mindre fremmaner Spivak på denne måde en side af verdenslitteratur-

begrebets historie, som er underbelyst i den seneste bølge af verdenslitteraturteori. 

For nok er begrebet er hentet fra Goethe, men det har alligevel haft sin mest 

prægnante brug i forlængelse af Marx og Engels beskrivelse af kulturens internati-

onalisering i Det kommunistiske manifest: 

Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarkts die Produktion 
und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen 
Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den 
Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet wor-
den und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue 
Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen 
wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den 
entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate 
nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht 
werden. An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Be-
dürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und 
Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen 
und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger 
Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in 
der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnis-
se der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit 
und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen na-
tionalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.28 

Passagen citeres i sin fuldstændighed for at understrege, at verdenslitteraturen i 

manifestet ikke fremstilles som entydigt positiv, som det fremstår, hvis man, som 

det oftest gøres, kun citerer de sidste par linjer. Verdenslitteraturen er tværtimod 

hos Marx og Engels et produkt af den borgerlige kapitalismes globalisering, og 

som sådan ikke noget der umiddelbart besidder et emancipatorisk potentiale. Fi-

guren er kendt fra Den tyske ideologi, om end Marx’ skelnen mellem 

verdensmarkedets falske globalitet og revolutionens virkelige kollektivitet ikke ud-

foldes her. Det internationale fællesskab som litteraturen giver anledning til, er 

alene et resultat af kapitalens appropriering af national kultur med henblik på at 

                                                
28 Karl Marx & Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei in Werke bd. 4, Berlin: Dietz 

1959, p. 466.  
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optimere produktionen, og tilbyder således ikke nogen udfrielse af den situation, 

arbejderen befinder sig i, men fungerer tværtimod som ”a foreign consciousness as 

a veneer on a real situation,” som Moreiras beskriver det.29 

 At Marx ikke blot betragter litteraturen som skin og falsk bevidsthed, 

er imidlertid åbenbart af det faktum at alle hans tekster er spækket med litterære 

referencer og fyldigt litterært billedsprog, som det er blevet demonstreret i S.S. 

Prawers klassiker Marx and World Literature.30 Og hans brug af begrebet verdenslit-

teratur er ikke tilfældig. Antonio Santucci har således i forlængelse af Prawer 

argumenteret for, at Marx og Engels ikke alene kendte Goethes begreb og bruger 

det med overlæg, men også at Goethes vision om verdenslitteraturens komme er 

nært knyttet til hans beskrivelse af den gryende modernitet som en tilstand af sti-

gende udveksling af både varer og kommunikation i Wilhelm Meisters læreår, som 

foregriber beskrivelsen af kapitalens globalisering i manifestet.31 I lyset af den tek-

nologiske udvikling i samtiden fremstår beskrivelsen af en verdensomspændende 

modernitet hos Goethe og i manifestet i særdeleshed som ren science fiction og 

beskrivelsen af kapitalismens mætning, uagtet de fejl i teorien historien måtte have 

fremvist, som noget nær profetisk. Det er derfor i forlængelse af Nancys ræsonne-

menter om globaliseringens mulighed værd at overveje om en tilsvarende 

omvending præsenterer sig som en mulighed for den kosmopolitiske borgerlige 

kunst.  

 Et muligt svar kan findes i Marx’ posthumt udgivne Grundrisse, hvor 

netop spørgsmålet om kunstens status efter revolutionen adresseres ret direkte. 

Kunsten formodes her at kaste sine snærende bånd af sig og forenes med arbejdet i 

en ren livskunst, i en tilstand: ”Wo er sich nicht reproduziert in einer Bestimmt-

heit, sondern seine Totalität produziert.”32 I modsætning til den borgerlige 

kapitalismes kunst som Marx beskriver som i bedste fald ”gemein,”33 indstifter 

bruddet en åbenhed som tillader kunstneren at skabe sig selv. Disse overvejelser er 

naturligvis kommenteret ofte i relation til forholdet mellem arbejde og selvfremstil-

ling, som det har ændret i den senmoderne kapitalisme, men det interessante er i 

denne sammenhæng, at åbningen sker som en reaktion på globaliseringens mæt-

                                                
29 Moreiras: The Exhaustion of Difference, p. 50. 
30 S.S. Prawer: Karl Marx and World Literature, Oxford: Oxford University Press, 1976. 
31 Antonio A Santucci: ”Economy and Weltliteratur in the Communist Manifesto” in Rethinking 

Marxism 13:2 2001, pp. 23-25. 
32 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie in Werke bd. 42, Berlin: Dietz 1983, p. 

396. 
33 ibid. 
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ning af feltet for litteratur skrevet inden for nationale rammer. Konfronteret med 

kapitalens nivellering af disse forskelle står kunstnerens valg mellem at reproduce-

re kapitalens former eller at genskabe sig selv i det kunstneriske arbejde med 

humaniteten i sin helhed som horisont. 

 Med de seneste 150 års økonomiske og historiske udvikling in mente 

forekommer det rimeligt at modificere Marx’ krav til den emanciperede kunst en 

smule. Spivaks skel mellem kunst der reproducerer, og kunst der udfordrer den 

hegemoniske globalisering, synes derfor som en tidssvarende opdatering af Marx’ 

skel mellem borgerlig og frisat kunst. Frem for den totale selvfremstilling i kunsten 

lægger Spivak vægt på den underminerende aktivitet, der nedbryder totaliserende 

strukturer for at lade lokale, specielle og partikulære fænomener komme til syne. 

Spivak lancerer derfor et begreb, der skal træde i stede for den homogene globali-

tet: 

I propose the planet to overwrite the globe. […] The Globe is in our com-
puters. No one lives there. It allows us to think that we can aim to control it. 
The planet is in the species of alterity, belonging to another system; and yet 
we inhabit it, on loan. 34 

Spivak flytter perspektivet udenfor jorden og opfordrer til en teoretisk beskrivelse 

af menneskets og litteraturens planetaritet. Her er naturligvis tale om en ren for-

skydning, det er ikke en synsvinkel fra rummet, der skal give overblik, men 

planetariteten understreger tværtimod både menneskets magtesløshed og dets ind-

fældethed i menneskelige og lokale relationer.35 Planeten er beboet af subjekter 

rettet mod andre i deres andethed, ikke mod en universel globalitet, og kun gen-

nem forståelsen af denne kompleksitet, kan vi tænkes at danne et billede af verden 

i dens globale realitet. Spivaks forståelse af planeten ligger således ganske nær 

Nancys vision om en verdensåbning, der undsiger sig den homogeniserende globa-

lisering, og kan læses i direkte forlængelse af Marx’ vision om en kunst, der 

unddrager sig kapitalens homogeniserende kræfter. Det kræver arbejde at unddra-

ge sig globaliseringen, hvad enten det er som forfatter eller som forsker, fordi 

arbejdet på en og samme tid må være funderet i lokale forhold og rettet mod en 

global horisont, der imidlertid må forblive funderet i selvsamme lokaliteter. Globa-

                                                
34 Spivak: Death of a Discipline, p. 72. 
35 Billedet af jorden udefra, som det blev kendt efter Apollo 8 besætningens berømte Earthrise 

taget i 1968, kan tværtimod ses som et afgørende øjeblik for formuleringen af en egentlig globa-

liseringsideologi, der præsenterer kloden som et overskueligt og næsten håndterligt objekt.  
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liseringen har ikke et privilegeret synspunkt, men må studeres og skabes fra spred-

te positioner. 

 Spivaks provokerende syn på fremtidens litteraturstudier står således 

ved første øjekast som dårligt nyt for de af os, som hverken er flydende på Urdu, 

Gujarati, Xhosa eller Litauisk, og som ikke har et indgående kendskab til indonesi-

ske risdyrkningsteknikker, arabiske bryllupsritualer eller produktionsforholdenes 

organisering i Brasiliens favelaer. Studiet af de store europæiske litteraturer er i 

sagens natur kraftigt overrepræsenteret i en verden, hvor stadig flere lokaliteter vil 

gøre sig gældende, og specielt studiet af den franske litteratur synes næsten helt 

overflødigt. Helt så simpelt er regnestykket imidlertid ikke. For lige såvel som livet 

i disse mere eller mindre eksotiske lokaliteter er farvet og udfordret af globaliserin-

gens udfordringer, er livet i de franske provinser eller endog livet i det parisiske 

forlæggerkvarter mellem de to kirker Saint-Sulpice og Saint-Germain-des-Prés på 

den venstre Seinebred præget af de nøjagtig samme forandringer. Og også livet 

her udspændes mellem en abstrakt globalisering oplevet i og omkring computere, 

kapital og medier og en konkret globalisering oplevet i kraft af snakken på stamca-

feen, arbejdsdagens indretning og forholdet til familien derhjemme. 

 Det er således en vigtig pointe, som også Moreiras har understreget 

det, at globaliseringsproblematikken ikke er en konflikt mellem en heterogen, op-

rindelig virkelighed beliggende i det, vi engang kaldte den tredje verden, og en 

homogen, uvirkelig modernitet styret og konstrueret af vestlige kræfter: 

The theoretical foundation of a radicalized critical regionalism is not consti-
tuted by a posited heterogeneity between any world area and hegemonic 
homogenization. It is constituted by the very impossibility of thinking het-
erogeneity beyond the processes of globalization that always already 
determine it as heterogeneity for consumption.36 

Problematikken er langt mere radikal og angår muligheden af overhovedet at tæn-

ke det lokale som andet end en eksotisme beregnet til at stimulere nydelse og 

forbrug på et globalt marked. Set i dette lys bliver studiet af de ’velkendte’ kulturer 

igen særdeles relevant. For kun ved at demonstrere, hvorledes også de essentia-

lismer vi som både moderne og postmoderne vesterlændinge efter behov omfavner 

eller støder fra os, i stadigt stigende grad defineres i dialog med både et globalt 

marked, der undslipper sig vores kontrol, og med internationale kræfter, der ud-

                                                
36 Moreiras: The Exhaustion of Difference, p. 75. 
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fordrer vores etablerede normer, kan vi med en hvis overbevisning hævde konflik-

ten mellem lokal og global andre steder i verden.  

Sammenligninger 

Problemet ligger med andre ord ikke kun i, hvad vi studerer, men med hvilke bril-

ler vi gør det. Litteraten Nancy Melas argumenterer således for, at den 

tilbagevending til kendte komparative dyder, som Apter og Spivak taler for, forud-

sætter en revurdering af selve begrebet komparation i en globaliseret verden.37 De 

nationallitteraturer, den sammenlignende litteraturvidenskab havde som formål at 

sammenligne, eksisterer ikke længere som distinkte størrelser, og komparationen 

må således defineres som en metode, der ’tænker’ litterære fællesskaber på tværs af 

grænser uden at underlægge anden litteratur en europæisk oprindelighed. Men en 

sådan metode forudsætter ikke alene en åben tilgang, men også en mere konkret 

ide om, hvad komparation er, og hvilke former de heraf afledte ligheder og fælles-

skaber kan tænkes at antage. Melas fremdrager derfor Jean-Luc Nancys tanker om 

fællesskabet, sådan som han beskriver dem i La communauté désœuvrée, hvor han for-

søger at definere et begreb om fællesskabet, der adskiller sig radikalt fra den 

Marxistiske vision om et internationale.38 Problemet hos Marx er, ifølge Nancy, 

projektets implicitte humanisme, der organiserer alt om det fælles projekt, arbej-

det: 

[Il] n’y a aucun type d’opposition communiste […] qui n’ait été ou qui ne 
soit toujours profondément soumis à la visée de la communauté humaine, 
c’est-à-dire a une visée de la communauté des êtres produisant par essence 
leur propre essence comme leur œuvre, et qui plus est produisant précisé-
ment cette essence comme communauté.39 

                                                
37 Spivak taler i en nylig artikel om at gentænke komparaitismen, så den ikke længere udtrykker 

en relation mellem en (vestlig) litteratur og en anden, men tværtimod om at fastholde sproge-

nes sammenlignelighed eller oversættelighed: ”A sense of equivalence between languages.” 

Gayatri Chakravorty Spivak: ”Rethinking Comparatism” in New Literary History 40:3, 2009, p. 

612. 
38 Først udgivet som artikel i Alèa og i 1986 i en udvidet udgave suppleret med reaktion på 

Maurice Blanchot’s, La communauté inavouable også udgivet i 1983 som et svar på Nancys essay. 
39 Jean-Luc Nancy: La communauté désœuvrée, Paris: Christian Bourgeois 1999, p. 14. Essayet har 

som beskrevet sin oprindelse i 1983 og er skrevet dels som en refleksion i forlængelse af diskus-

sionerne om det europæiske fællesskab, dels som en reaktion på kommunismens stadigt lavere 

status på den politiske himmel. I et nyligt interview beskriver Nancy således, hvordan han, påvir-

ket af Jacques Derrida og tidernes skiften, i dag foretrække andre begreber, som de, der 

anvendes i La création du monde: ”But, as for community, I ended up having to recognize its am-
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Fællesskabet er hos Marx altid organiseret omkring arbejdet, og det følger natur-

ligt, at alt afvigende må sublimeres eller fortrænges til fordel for det fælles gode. 

Analysen går igen i La création du monde hvor Marx opsummeres i formlen: ” le 

commerce engendre la communication, laquelle exige la communauté, le com-

munisme”40 Marx’ forståelse af fællesskabet er altså en direkte konsekvens af hans 

beskrivelse af bourgeoisiets kapitalisme, og netop denne begrænsning, argumente-

rer Nancy, er et forhold, som den politiske tænkning ikke har formået at sætte sig 

ud over, og, kan vi tilføje, et forhold, der fortsat ligger til grund for de fleste teorier 

om litteraturens globalisering fra postkolonialismen til Casanova og Moretti: I alle 

tilfælde forudsætter teorier om litteraturens transnationalitet litteraturen som et 

fælles arbejde, en samlet indsats med lokale tilsynekomster frem for en multiplicitet 

af sproglige udtryksformer undfanget i forskellige historiske konstellationer. 

 Nancys svar er, som titlen siger, at tænke et fællesskab, som ikke er 

defineret af et fælles projekt, men som tværtimod holdes sammen af en forståelse 

for forskelligheden. I stedet for at tænke vores medmennesker som os selv lig, må 

vi tænke dem, som nogen der ligner – semblables – altså nogen, der er defineret ved 

netop ikke at være ligesom os, men som bærer en vis lighed, det vil sige som i en 

bestemt kontekst vil kunne sammenlignes med os. Nancy beskriver denne sammen-

ligning ved hjælp af begrebet comparaître som han henter fra juraens verden, hvor 

det betegner den anklagedes foretræde for dommeren i selskab med sin advokat. 

Pointen er, at her ikke er tale om et dømmende øjeblik, men tværtimod om det 

øjeblik, hvor den anklagede træder frem for andre og med en anden: ”Nous com-

paraissons : nous venons ensemble au monde,”41 hedder det hos Nancy, og som 

Melas klargør det markerer dette skift en brugbar model for sammenligning, også 

når det gælder litterære værker: 

                                                                                                              
biguities, and none of the ”communitarians” of today have encouraged me to take it back up. 

That is why I ended up preferring to speak of being with, and Derrida himself agreed to of the 

with [l’avec]” (Lorenzo Fabbri: ”Philosophy as Chance. An Interview with Jean-Luc Nancy” in 

Critical Inquiry 33:2, 2007, p. 433). 
40 Nancy: La création du monde, p. 21. 
41 Jean-Luc Nancy: ”La comparution – De l’existence du « communisme » à la communauté d l’ 

« existence » ” in Nancy & Jean-Christophe Bailly: La comparution, Paris: Christian Bourgois 

1991, p. 57. 
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In Nancy’s ‘com-paraison,’ the equalizing evaluative leaves place to 
‘paraître,’ meaning ‘to appear.’ Comparison thus becomes an exposure of 
the limit that separates rather than a judgment of value or an evaluation 
founded on equivalence. Nancy’s term transposes the word comparison from 
the realm of judgment and value to the realm of the phenomenal.42 

Sammenligningen består i denne optik ikke i at forholde tekster til hinanden eller 

til en norm med et dømmende blik, men det gælder tværtimod om at udvikle en 

sensibilitet for, hvordan tekster fremtræder sammen i forskellige konstellationer 

med et særligt blik for de grænser og forskelle disse konstellationer afslører.  

 Der er klare ligheder mellem Nancys ideer om sammenligningen og til 

hans tanker om verdensskabelsen i La création du monde. For der, hvor tekster frem-

træder eller træder frem sammen er selvfølgelig først og fremmest på markedet i 

form af oversættelser og globale trends, som forudset af Marx, og opgaven er på 

disse vilkår at læse på en måde, der ikke lader markedets homogeniserende kræfter 

sløve vores opmærksomhed, men som tværtimod sætter fokus på forskelle og kon-

flikter i det felt, der tilbydes os. For som Nancy har understreget det i essayet Sur le 

commerce des pensées er litteraturen, eller bogen mere præcist, kendetegnet ved altid 

allerede i udgangspunktet at være objekt for handel og kommunikation: ”Il n’est 

pas un medium : il est immédiatement, lui-même, avant tout, communication et 

commerce de soi avec soi-même.”43 Det er denne handel, der er objektet for studi-

et af litteraturens globalisering, som det også er klart, når David Damrosch 

definerer verdenslitteratur som ”a mode of circulation and of reading,”44 og opga-

ven er at forvalte studiet heraf på en måde, som ikke forfalder til simple 

generaliseringer på basis af overfladiske globale ligheder, men som tværtimod 

formår at læse i dybden efter kompleksiteten i de udvekslinger den nye virkelighed 

iværksætter. Cirkulationen foregår således sjældent, som Damrosch har tendens til 

at præsentere det, i et homogent transnationalt rum, men tværtimod i rum der er 

stærkt præget af de nationale traditioner, institutioner og økonomier, og som kun 

trægt tilpasser sig globaliseringens fordringer og selv da ofte i modsætningsfyldte 

eller overraskende versioner. 

 Kompleksiteten kunne anes i receptionen af Littells monstrøse roman, 

men for at blive klogere på litteraturens bidrag og vilkår i denne samhandel er det 
                                                
42 Natalie Melas: All the Difference in the World: Postcoloniality and the Ends of Comparison, Stan-

ford: Stanford University Press, 2007, p. 100. 
43 Jean-Luc Nancy: Sur le commerce des pensées : Du livre et de la librairie, Paris: Galilée 2005, p. 

26. 
44 Damrosch: What Is World Literature, p. 5. 
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nødvendigt, dels at se nærmere på de strategiske valg forfattere i dag har til deres 

rådighed, dels at se på den modstand litteraturen møder i sin samtid i form af poli-

tiske og markedsmæssige konkurrencefaktorers, som påvirker tekstens muligheder 

for at indgå i et konstruktivt samkvem med sine læsere. Det er derfor tid til at se på 

den helt aktuelle politiske situation i dagens Frankrig i et globalt perspektiv og 

overveje litteraturens manøvremuligheder i denne virkelighed. 



 

 

Konkurrerende universaliteter 

Les Bienveillantes var en overraskende bestseller. Men årets begivenhed på det fran-

ske bogmarked året efter var derimod et oplagt hit. Yasmina Reza havde nemlig 

begået lidt af et scoop ved, imod alles forventning, at overtale Nicolas Sarkozy til 

at lade sig følge på nærmeste hold i sit arbejde som indenrigsminister og i kam-

pagneperioden frem til valget, hvor han blev valgt som den Femte Republiks sjette 

præsident. Yasmina Reza er først og fremmest kendt som dramatiker, blandt an-

det for stykket Art (1995), der blev en international succes og vandt talrige priser, 

men hun har også fem romaner bag sig. Hendes succes er imidlertid primært hen-

tet i udlandet, og heller ikke Reza var inden udgivelsen af bogen, der fik titlen 

L’aube le soir ou la nuit, noget stort navn i den franske litterære verden- Det var såle-

des næsten alene på grund af det celebre emne, at bogen var ventet med stor 

spænding og allerede inden den første uge var gået efter udgivelsen havde solgt i 

130.000 eksemplarer.1 

   L’aube le soir ou la nuit er imidlertid ikke en traditionel reportage, men 

bærer undertitlen roman og er et erklæret forsøg på at skildre mennesket Sarkozy, 

manden bag magten. Men vel at mærke mennesket i en symptomatisk forstand, 

som individ formet og farvet af de magtspil og det magtapparat, han er placeret i. 

Et spaltet menneske, der spiller det politiske spil bedre end nogen, men som sam-

tidig har meget svært ved at finde sin plads i verden. ”Sans doute sont-ils fauves 

dans leur arène, ailleurs ce sont des animaux domestiques,”2 skriver Reza om poli-

tikerne i bogens indledende afsnit og understreger således romanens fokus på 

dobbeltheden: det er privatmanden Sarkozy der skrives om, men privatmanden 

Sarkozy i sin funktion som offentlig person: ”un homme qui veut concurrencer la 

fuite du temps.”3 

 Rezas bog er ikke uden fejl: den tenderer sine steder til det monotone, 

konflikter bringes aldrig helt frem til det punkt, hvor det for alvor bliver interessant 

og den kan dårligt se sig helt fri fra en vis voyeurisme, eller måske nærmere som et 

udtryk for det franskmændene kalder politique-pipole – den stadigt tiltagende dyrkel-

                                                
1 Jf. Bruno Nouvet & Didier Mereuze: ”L’étrange phénomène Yasmina Reza” in La Croix 4/3/08; 

Pierre Vavasseur: ”Reza-Nothomb : Le duel” in Le Parisien 9/9/07.  
2 Yasmina Reza: L’aube le soir ou la nuit, Paris: Flammarion 2007, p. 9. 
3 ibid. p. 18. 
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se af folkevalgte politikere som berømtheder. Ikke desto mindre er det en interes-

sant bog, ikke mindst på grund af Rezas fordomsfrie tilgang til sit emne og sit 

objekt Sarkozy, som er en af de mest forhadte og latterliggjorte figurer i den fran-

ske offentlighed, ikke mindst i den såkaldte kulturelle elite som Reza må siges at 

tilhøre. Reza erklærer tidligt i bogen at hun tilhører venstrefløjen, men hun skriver 

alligevel med respekt om Sarkozys politiske håb og visioner, og hendes beskrivelser 

giver derfor anledning til at se manden i et nyt lys og måske endda til at stille 

spørgsmålet om litteraturens forhold til dens politiske samtid på ny og på aktuelle 

betingelser. 

 For selv om Reza beskriver mennesket Sarkozy er det ikke tale om en 

intim skildring. De begivenheder der beskrives, og de begivenheder Reza har fået 

lov til at følge, er i sagens natur hovedsageligt de offentlige optrædener og det pro-

fessionelle liv bag scenen omgivet af kampagnemedarbejdere og politiske 

konsulenter. Sarkozys private liv anes kun gennem små sprækker. Specielt Sarko-

zys hustru Cécilia lades, som det mange steder er blevet kommenteret, 

bemærkelsesværdigt uberørt – med god grund viste det sig, da Nicolas og Cécilia 

få måneder efter valget lod sig skille. I bagklogskabens lys står en række scener i 

bogen tydeligt frem som symptomer på det forestående brud, som i en beskrivelse 

af en togtur hvor Sarkozy utålmodigt venter på et telefonopkald, som aldrig kom-

mer – et telefonopkald fra Cécilia naturligvis – men i romanens handling optræder 

hun næsten ikke.4 Cécilias fravær fra bogen er utvivlsomt resultatet af en aftale 

indgået mellem forfatteren, Sarkozy og Cécilia, der takkes i Bogens efterskrift, 

men fraværet er også på sin vis typisk for bogens metode: En række af bogens te-

maer blev først blevet tilgængelige for læserne i månederne efter bogens udgivelse, 

efterhånden som de spor, der er lagt ud i romanen, materialiserede sig i den politi-

ske offentlighed, efterhånden som privatmennesket Sarkozy begyndte at forme 

præsidentrollen på godt og ondt. Rezas diskrete stil viste sig på denne måde som 

en effektiv modbeskrivelse, der viser skellet mellem medieperson og menneske ved 

at opstille en anden historie om præsidenten. 

 Der synes således at være om ikke et decideret modstandspotentiale i 

Rezas bog, så et rum for forhandling mellem to positioner: politikerens og forfatte-

rens. Reza tematiserer selv denne kamp. Hendes projekt beskrives bogen igennem 

som en duel, der skal afgøre styrkeforholdet mellem hende som forfatter og stats-

                                                
4 Reza: L’aube le soir ou la nuit, pp. 116-17. 
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manden Sarkozy, eller som det formuleres i bogens indledning: ”Les écrivains ont 

en commun avec les tyrans de plier le monde à leur désir.”5 Kampen foregår på to 

forbundne niveauer: der dystes på evnen til at fortælle og evnen til at forføre. Reza 

vinder den sidste duel ved hjælp af beskidte kneb, idet det i bogen fremgår at hen-

des interesse i Sarkozy i virkeligheden skyldes et ønske om at forstå den ukendte 

G.: ”G. Qui a inspiré ce livre, et qui nourri la même ambition.”6 Den engelske 

presse mener efterfølgende at kunne afsløre at G. dækker over den socialistiske 

politiker Dominique Strauss-Kahn, nu formand for Verdensbanken, som af ven-

ner kaldes ved hans andet fornavn Gaston.7 Reza var således utro i den forstand, 

at hendes narrative begær var rettet mod en anden mand en den ellers flittigt flir-

tende Sarkozy, et forhold han senere spøgende har givet udtryk for at være stødt 

over.8 

 Men på fortællesiden af ligningen er Sarkozy faktisk tæt på at vinde 

Reza over. Det sker med en tale leveret kort før valget, i Tours den 12. april, her i 

Rezas gengivelse:  

Oui, je suis un enfant d’immigré. Oui, je suis le fils d’un Hongrois et le petit-
fils d’un Grec né à Salonique… Oui, je suis un Français de sang mêlé qui 
pense que l’on est français en proportion de l’amour qu’on porte à la France, 
de l’attachement que l’on porte à ses valeurs de universalité.”9 

                                                
5 ibid. 
6 ibid. p. 14. 
7 Jf. Matthew Campbell: ”Sarko’s femme fatale linked to his rival” in The Sunday Times 26/8/07. 

Påstandens gyldighed er siden blevet diskuteret i specielt franske blogs (Pierre Assouline: ”Fin de 

l’énigme ’G’” La république des livres (blog) in Le Monde.fr 27/8/07 & Luc Mandret: ”Yasmina 

Reza et Dominique Strauss-Kahn ?” (blog) in Le blog politique de Luc Mandret (Ma vie en Narcis-

se) 27/8/07). Affæren er for nylig blevet hevet frem af gemmerne i forbindelse med 

beskyldninger om seksuel chikane og løsagtighed fremført af Sarkozys folk mod Strauss-Kahn, 

der ses som det bedste socialistiske bud på en modkandidat til Sarkozy ved næste valg i 2012. 

Beskyldninger der tilsyneladende skulle have ført til et højlydt skænderi, da de to tilfældigt mød-

tes på toilettet ved G20 topmødet i Pittsburg i september 2009 (Matthew Campbell: ”’Hot 

rabbit’ threatens Nicolas Sarkozy over sex smears” in The Sunday Times 6/12/09). 
8 Ifølge Reza i et interview til The New York Times: ”’I haven’t seen him since the book came out, 

but he did telephone me a month and a half later,’ she recalled. ’I said, ’Well you’ve taken a 

month and a half to call.’ And he said, ’And you spent a year with me thinking of another man.’ 

So I think he has read it’” (Alan Riding: ”Was Yasmina Reza’s portrait of Sarkozy prescient?” in 

NYTimes.com 29/4/08 (net)). 
9 Reza: L’aube le soir ou la nuit,, p. 134. 
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Sådan lyder Sarkozys ord, og de taler til Reza, fordi hun også selv er datter af en 

immigrant, har ungarske rødder, og fordi også hun gennem sin opvækst har følt 

franskheden som en inklusiv og bekræftende mulighed i sit liv. Rezas reaktion 

minder os på en overraskende og næsten sentimental vis om at forholdet mellem 

litteratur og politik er under stadig forhandling, og at relationen er relevant og 

formende for vores forståelse af den verden, vi befinder os i, og de potentialer for 

politisk forandring, vi finder i den. Citatet er derfor interessant, ikke bare fordi det 

har en central position i Rezas roman, men fordi Sarkozys ord på signifikant vis 

reflekterer retorikkens funktion for etableringen af franske værdier i en globaliseret 

verden. Sarkozy betoner som sine forgængere Frankrigs eksemplariske status i ver-

den, han betoner den særlige franske sans for det universelle, for det som hæver sig 

ud over det rent franske. 

 Konstruktionen er naturligvis falsk på en række niveauer: Sarkozys 

inklusive ord dækker over en markant skærpelse af indvandringspolitikken og står i 

stærk kontrast til hans nedsættende ord om forstædernes protesterende unge af 

anden etnisk herkomst, som han som indenrigsminister afviste som racailles – pak.10 

Men det er alt sammen irrelevant i sammenhængen, for pointen er ikke at Sarkozy 

inviterer indenfor, men tværtimod dels at Sarkozy på denne måde afgrænser de 

’rigtigt’ franske fra de andre, som dem der ønsker at inkluderes i et fransk fælles-

skab, dem der sætter staten over kulturelle forskelle; dels, og det er det, der er 

signifikant her, at Sarkozy placerer sig selv i centrum, som den der er i stand til om 

ikke at definere så udsige den franske universalitet. Sarkozys anaforiske oui er at 

forstå som en demonstration af hans retoriske skabelse af de franske universelle 

værdier og som sådan en demonstration af hans evner til at lede landet, men det er 

vel at mærke en evne, der er et direkte resultat af, at han står uden for det fælles-

skab, han skal lede. Sarkozys udenlandske herkomst bruges som argument for 

hans evne til at vælge det franske, for at skabe sig selv som fransk og derved skabe 

det franske som troværdig mulighed i en splittet verden. 

                                                
10 Laurent Greilsamer: ”Le chiffre et le mot” in Le Monde 8/11/05. Sarkozy forsvarer sig med at 

intet andet dækkede i situationen: ”J’ai appelé par le nom qu’ils méritent des individus que je me 

refuse à appeler « jeunes »” (Nicolas Sarkozy: Témoignage, Paris: XO 2006, p. 95). 



Konkurrerende universaliteter 

81 

Sarko og eliten 

Rezas svar på Sarkozys taler er imidlertid ikke mindre tankevækkende. Sarkozys 

ord vækker erindringen om hendes barndom, hvor hendes far tillagde den franske 

identitet samme betydning: ”Quand nous étions enfants, mon père, né à Moscou 

de parents iraniens, marié à une Hongroise, déclamait des poèmes de Victor Hu-

go et La Fontaine…”11 Det er naturligvis ikke tilfældigt at det der hos Reza 

inkarnerer franskheden, er den franske litteratur. Som Sarkozys ord viser, er den 

franske undtagelse næsten synonym med den retoriske skabelse af franske værdier, 

en skabelse der historisk i vid udstrækning er blevet varetaget af den franske litte-

ratur formidlet gennem embedsmænd, lærere og andre uddannet ved École 

Coloniale og andre traditionsbevidste franske skoler. Litteraturen skaber artefak-

ter, som i kraft af deres radikale autonomi bekræfter en fransk selvforståelse, der 

funderer staten på proklamationen af universelle værdier; men det paradoksale er, 

at Sarkozy i kraft at den distance hans herkomst sikrer sig, bliver i stand til selv at 

proklamere denne universalitet, som en mand på gulvet, så at sige, i direkte oppo-

sition til litteraturens ’elitære’ lighedsproklamationer. Sarkozys beskrivelse af det 

franskes inklusivitet er således ikke kun skrevet for at mildne billedet efter hans 

kraftige udfald efter optøjerne i Paris’ forstæder, men skal også ses som led i hans 

bestræbelse på at skabe et billede af sig selv som en statsmand i opposition til eli-

ten. Det er i sin natur en paradoksal konstruktion, men ikke desto mindre en som 

Sarkozy har mestret til nær perfektion. 

 For Sarkozy er på mange måder en paradoksal præsident. Hans frem-

træden har siden valget været alt andet end distingveret og som resultat tyer en 

række medier og kommentatorer til ord der er både respektløse og til tider direkte 

hånlige, når de skal beskrive præsidenten, ofte ganske simpelt med nedsættende 

bemærkninger om mandens udseende og højde.12 Disse beskrivelser er ikke bare 

udtryk for forbitrelse fra den venstrefløj, der tabte valget. Efter at have vundet en 

sikker og overbevisende valgsejr i maj 2007, satte Sarko, som han ikke altid lige 

                                                
11 Reza: L’aube le soir ou la nuit, p. 134. 
12 Venstrefløjsavisen L’Humanité omtaler således næsten konsekvent præsidenten som Nicoléon 

– en sammenskrivning af Nicolas og Napoléon foretaget med henvisning både til præsidentens 

enerådige fremfærd og de to herrers beskedne højde. Og Alain Badiou beskriver ham i sin bog 

om præsidenten De quoi Sarkozy est-il le nom ? fra 2007 nedladende som ”Un flic agité” med 

henvisning til hans iltre temperatment – og, med henvisning til hans beskedne højde, som ”Na-

poléon-le très petit.” (Alain Badiou : De quoi Sarkozy est-il le nom ? Circonstances, 4, Paris: lignes 

2007, p. 9). 
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venligt betegnes, i tiden efter valget nye rekorder som den mest upopulære sidden-

de præsident nogen sinde, ikke mindst med henvisning til hans fremtoning og hans 

manerer, som da han afviste en tilhører, der ved en landbrugsmesse ikke ville tage 

hans hånd, med det siden berømte udråb: ”Casse-toi alors, pauvre con!”, der i 

oversættelse betyder noget i stil med: ”Pis af, idiot.” Mange andre eksempler kun-

ne fremdrages, men de ville alle understrege den samme pointe, nemlig at Sarkozy 

afviger betydeligt fra det traditionelle billede af franske statsoverhoveder, og 

franskmændene har da heller ikke modtaget Sarkozys fremtræden positivt, men 

tværtimod set dem som beviset på hans manglende klasse og uddannelse. Langt 

størstedelen af franske præsidenter og ministre har de sidste mange år været Enar-

ker uddannet på den prestigefyldte École Normale d’Administration i modsætning 

til Sarkozy, der forsøgte sig med en uddannelse på Sciences Po, der fungerer som 

adgangsvej til ENA, men tidligt måtte opgive på grund af manglende beherskelse 

af det engelske sprog. Senest er dette billede blevet bestyrket af Sarkozys uheldige 

forsøg på at placere sin 23 årige søn Jean Sarkozy som leder af Paris’ forretnings-

kvarter La Défense, der er hjemsted for virksomheder, som tilsammen står for 

10% af Frankrigs bruttonationalprodukt, til trods for at han endnu ikke har bestå-

et grundfaget på sin jurauddannelse. Ligesom Sarkozys image er blevet plettet af 

en række affærer, der har involveret flere medlemmer af hans regering specielt 

beskyldninger om sexturisme med mindreårige drenge mod kulturminister Fréde-

ric Mitterand og racismebeskyldninger mod indenrigsminister Brice Hortefeux. 

 Så uagtet at de fleste franskmænd utvivlsomt er ganske enige i den 

politik Sarkozy fører, fortryder mange alligevel at de valgte ham til præsident. 

Men selv om Sarkozy lige nu ikke står franskmændenes hjerter nærmest, er det 

utvivlsomt endnu alt, alt for tidligt at afskrive ham. Han har igennem hele sin kar-

riere, for at bruge en politisk kliché, vist sig som en terrier, der ufortrødent 

fortsætter trods modstand og forhindringer, og chancerne er gode for, at han til 

næste valg igen kravler over de magiske halvtreds procent af stemmerne. Der sy-

nes at være noget i tiden der producerer politikere, der ikke bare lader kritik og 

dårlige meningsmålinger prelle af, men som synes at trives i rollen som underdog. 

Folket elsker, som altid, at kritisere sine ledere, men hvor denne kritik tidligere gav 

ledere der forsøgte at stå fast og stå imod, i realiteten eller som ren positur, ser vi 

nu ledere, der i stedet trives i rollen som objekter for andres hån. De agerer som 

komikeren skydeskive for publikums latter, men har vel at mærke selv situationen 

under kontrol og publikum i deres hule hånd. 
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Ny krise, ny kulturpolitik 

Sarkozys antitotalitære stil påvirker også hans relation til det kulturpolitiske områ-

de. Som det er klart fra Rezas citat er Sarkozys position på engang formuleret på 

grundlag af og i opposition til litterære og kulturelle normer. Eller rettere, Sarko-

zys position skabes ved at konstruere et billede af den kulturelle elite som han kan 

placere sig på linje med eller i modsætning til alt efter hvad der synes fordelagtigt 

på et givet tidspunkt. Denne omskiftelighed kommer ikke mindst til udtryk i relati-

on til Sarkozys kulturpolitik som ikke alene adskiller sig markant fra hans 

forgængeres, men som også er særdeles omskiftelig. I de første år af hans virke, 

syntes det således som et område, han påtog sig mere af nød end af lyst. Sarkozys 

første handling på det kulturpolitiske område, hans indsættelsesbrev til kulturmini-

ster Christine Albanel, var, som det blev bemærket af en række kommentatorer, 

næsten blottet for kulturpolitiske visioner, men tværtimod domineret af detaljerede 

beskrivelser af besparelses- og effektiviseringsmål. Sarkozys beskrivelse af kulturpo-

litikken tager specifikt udgangspunkt i Malraux’ grundlæggende arbejde og Langs 

udvidelse af kulturpolitikkens budget og arbejdsfelt, men Sarkozy anklager i ind-

sættelsesbrevet begge for, til trods for kulturpolitikkens tilsyneladende succes, at 

have svigtet den oprindelige vision om at skaffe kultur til folket: 

Les acquis de cette politique sont considérables : une offre artistique foison-
nante, des musées et des monuments rénovés, un cinéma rivalisant avec la 
production internationale. Ces succès ne doivent cependant pas faire oublier 
les lacunes et les ratés : un déséquilibre persistant entre Paris et les régions, 
une politique d’addition de guichets et de projets au détriment du cohérence 
d’ensemble, une prise en compte insuffisante des publics, et surtout l’échec 
de l’objectif de démocratisation culturelle.13 

Kulturpolitikken har i sin kendte form favoriseret eliten i Paris, og det er Christine 

Albanels opgave at ændre dette forhold og iværksætte en række ikke nærmere spe-

cificerede tiltag for at fremme den ’kulturelle demokratisering’. Det er ikke så 

mærkeligt, kunne man indvende, at den parisiske kulturelite ikke var begejstret for 

Sarkozys tiltag, men man må medgive at Sarkozys beskrivelse af kulturpolitikken 

ikke er det mest visionære syn på kulturens position og funktion præsenteret af en 

                                                
13 Nicolas Sarkozy & Francois Fillon: ”Lettre de mission de M. Nicolas Sarkozy, Président de la 

République, adressée à Mme Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la communication.” 

Paris 1/8/07, in Présidence de la République (net), p. 1. 
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Fransk statsleder. Ændringerne og de foreslåede tiltag om ændringer af eksempel-

vis programprofilen på Radio France og brugen af multimedier i skolerne angår 

alle formidlingen af kulturen. Der er intet fokus på den kunstneriske skabelse eller 

fortolkningen af den kulturelle arv, for den sags skyld. Brevet demonstrerer således 

tydeligt, at kulturen ikke spiller en stor rolle i Sarkozys Frankrig, kulturen regnes 

ikke som et fremadrettet aktiv, men befinder sig på grænsen mellem ren under-

holdning og nationalistisk nostalgi, helt i tråd med Sarkozys selvfremstilling som 

en antielitær mand af folket og meget langt fra Chiracs vægtning af den kulturelle 

diversitet. 

  I begyndelsen af 2009 begyndte Sarkozy imidlertid, noget overra-

skende, at redefinere sit forhold til kulturen. Præsidenten drog til den gamle 

romerske koloni Nîmes i Languedoc for at tale til nationen, eller mere præcist for 

at tale til kulturlivets aktører og præsentere sine visioner for en ny og mere aktiv 

kulturpolitik. Baggrunden var imidlertid ikke dårlig samvittighed over at have neg-

ligeret kulturen. Nej, den pludseligt opståede interesse for kulturpolitikken var 

direkte afledt af finanskrisen. Med ord der næsten fuldstændigt mimer Jack Langs, 

lancerede Sarkozy kulturen og kreativiteten som de kræfter, der skal hjælpe Frank-

rig med at klare sig i den globale krise:  

Il se trouve que la culture a aussi, accessoirement, une valeur économique, et 
que c’est un atout important pour notre développement ; parce que les arts 
suscitent la créativité et l’innovation ; parce qu’ils sont adossés à des indus-
tries culturelles ; parce qu’ils sont facteurs d’attractivité.14 

Kulturen er vigtig for den finansielle udvikling på tre niveauer: fordi den styrker 

kreativiteten, fordi den i sig selv er en industri, og fordi den gør Frankrig attraktiv 

for turister og arbejdskraft fra såvel Frankrig som resten af verden. Mere konkret 

vil Sarkozy styrke kulturen gennem iværksættelsen af en række initiativer for ek-

sempel gratis adgang til statens museer for unge under 25, €100 mio. årligt til 

                                                
14 Sarkozy: ”Vœux aux acteurs de la Culture”, p. 4. Sarkozy uddybede senere tanken i sin tale i 

forbindelse med oprettelsen af det Conseil pour la Création Artistique, Sarkozy proklamerede i 

Nîmes: ”La créativité est le moteur du progrès économique et social. Surmonter la grande crise 

que nous traversons oblige à être créatifs, et le secteur le plus créatif par essence, qui irradie 

l’ensemble de la société, est bien celui des arts et de la culture” (Nicolas Sarkozy: ”Installation 

du Conseil pour la Création Artistique” Paris, 2/2/09, in Présidence de la République (net) p. 1). 

Sarkozy udnævnte kun en uge senere overraskende Jack Lang som speciel udsending til Cuba, 

med henblik på at genoprette de diplomatiske forbindelser mellem de to lande (jf. ”Jack Lang 

émissaire de Sarkozy à Cuba” in Agence France Presse 25/2/09). 
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vedligeholdelse af monumenter, katedraler og andre bygninger af national betyd-

ning, oprettelsen af et Conseil pour la Création Artistique med henblik på 

styrkelsen af den kulturelle sektor og endelig vil Sarkozy, i lighed med sine forgæn-

gere, bygge et museum, denne gang et museum for fransk historie, med en endnu 

ikke fastlagt beliggenhed. Fælles for alle disse tiltag er således et dobbelt fokus på 

fransk kulturarv og kreativitet som midler til at overkomme den internationale 

finanskrise, som Sarkozy har sin helt egen fortolkning af: ”Bien plus qu’une crise 

finançière, qu’une crise économique ou sociale, c’est une crise morale et culturelle 

que nous traversons.”15 Den verdensomspændende krise har ikke sin årsag i fi-

nansmarkedernes sammenbrud, pointerer Sarkozy, men er en moralsk og kulturel 

krise, der er udtryk for, at samfundet og folket har mistet sin retning, sin tro på 

fremtiden og dermed, må man formode, sin lyst til at forbruge.  

 Analysen er helt i tråd med Sarkozys forsvar for religionen som altaf-

gørende for samfundets sundhed. Et ganske provokerende synspunkt for en 

præsident i den sekulære franske republik, som han har gentaget utallige gange og 

udfoldet i interviewbogen La République, les religions, l’espérance fra 2006, hvor han 

fremhæver religionens evne til at formilde afvigende elementer i samfundet og 

betoner vigtigheden af, at fællesskabet får mulighed for at beriges af ”l’espérance 

des citoyens « croyants ».”16 Tilsvarende har kunstnerne ifølge Sarkozy en rolle at 

spille i kraft af deres evne til næsten utopisk at fremstille fremtidsvisioner for sam-

fundet og forudsige risici: ”Les artistes sont ceux qui rêvent la société, la 

décryptent, l’interprètent, prédisent l’avenir, préviennent les risques : sans les artis-

tes la société mourrait.”17 I sin tale i Nîmes insisterede Sarkozy således, for første 

gang og i stærk modsætning til tidligere udmeldinger, på, at kulturen spiller en 

central rolle i det franske samfund, dels som et helt centralt element i bestræbelsen 

på at gøre sig gældende på en global scene, dels som afgørende for at Frankrig kan 

bevare sin egenart, sin kerne til trods for den stigende globalisering. En smule pa-

radoksalt funderer Sarkozy denne analyse på et citat af Claude Lévi-Strauss: 

                                                
15 Nicolas Sarkozy: ”Vœux aux acteurs de la Culture”, Nîmes, 13/1/09, in Présidence de la Ré-

publique (net) p. 2. 
16 Nicolas Sarkozy: La République, les religions, l’espérance, Paris: Cerf 2004, p. 16. 
17 Sarkozy: ”Vœux aux acteurs de la Culture”, p. 3. 
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On investit dans la culture parce que c’est essentiel, c’est notre civilisation 
qui est en jeu. Vous savez, le plus grand anthropologue français, un jeune 
homme de cent ans, Claude Lévi-Strauss, que j’ai rencontré il y a quelques 
semaines – un homme qui fait honneur à la culture et à l’intelligence françai-
se – il a dit quelque chose sur lequel on n’a pas assez réfléchi, il a dit : 
« l’identité n’est pas une pathologie ». Honnêtement cela mérite d’y réfléchir. 
Parce que cela va au-delà du consensus de la pensée unique sur la 
« diversité ». La diversité c’est positif, mais permettez-moi de vous dire que la 
diversité n’existe pas s’il n’y a pas l’identité.18 

Sarkozy’s invokation af Lévi-Strauss er paradoksal på flere niveauer: For det første 

fordi hans fortolkning af citatet ligger meget fjernt fra den nu afdøde antropologs 

intentioner; og for det andet fordi det er langt fra klart, hvordan disse tanker rela-

terer sig til den nye rolle, som kulturen tænkes at skulle spille.19 Citatet tjener 

imidlertid imminent som illustration af den retorik, der underligger hans kulturpo-

litiske satsning. At kulturen tjener identiteten er ikke nogen overraskelse al den 

                                                
18 ibid. p. 3-4. 
19 Det er langt fra første gang Sarkozy benytter dette citat, faktisk har han benyttet det mindst 

syv gange tidligere; i kulturpolitiske sammenhænge så tidligt som under præsidentvalgkampen i 

2007, hvor det bruges på ganske samme måde som her (”Discours sur la culture au Showcase à 

Paris” Paris, 4/4/07, in Jean Véronis: Discours 2007 – Les discours des présidentiables, Université 

de Provence (net)); og efter Sarkozys tiltræden i kampen mod ulovlig fildeling som modsvar til 

slagord om ’kulturel diversitet’ (”Accord en faveur du développement et de la protection des 

oeuvres culturelles dans les nouveaux réseaux de communication” Paris, 23/11/07 in Ministère 

de la Culture (net)). Derudover er citatet primært blevet brugt i udenrigspolitiske sammenhænge 

som et forsvar for fransk identitet blandt i et interview til det polske dagblad Gazeta Wyborcza, 

hvor Sarkozy bruger det som argument for at begrænse multikulturalismen (”Interview de M. 

Nicolas Sarkozy, Président de la République, accordée au journal polonais Gazeta Wyborcza à 

l'occasion de son déplacement en Pologne” 14/6/07, in Présidence de la République (net)); og i 

to taler i forbindelse med besøg i Qatar og Saudi Arabien, hvor det bruges som opfordring til, at 

de arabiske lande søger og styrker deres egen identitet (”Allocution du président de la républi-

que, M. Nicolas Sarkozy, a l'occasion de la rencontre économique franco-saoudienne” Riyad, 

14/1/08, in Déclarations Officielles de politique étrangère – Bulletin d'actualité 16/1/08 (net) & ”Al-

locution du Président de la République devant la communauté française du Qatar” Doha, 

15/1/08 in Ambassade de la France, Qatar (net)). Endelig bruger Sarkozy Lévi-Strauss’ ord som 

led i et forsvar for katolsk identitet i en tale i forbindelse med indsættelsen af Monseigneur XXIII 

som kardinal (”Discours de M. le Président de la République en l’honneur de Monseigneur 

XXIII, créé cardinal le 24 novembre 2007 par sa Sainteté le pape Benoit XVI”, in Nouvelle Socié-

té Civile (net)); og senest har han brugt det i forbindelse med en debat i Europaparlamentet som 

argument for europæisk enhed: ”L'identité n'est pas une pathologie en Europe mais enfin, vrai-

ment, le surcroît d'énergie, il faut le mettre sur l'unité” (”Résultats du Conseil européen du 11 

et 12 décembre 2008 – Semestre d'activité de la présidence française (débat)” Stras-

bourg,16/12/08 - in Parlement Européen (net)). 
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stund han refererer til de Gaulle og Malraux som sine kulturpolitiske forbilleder. 

Det interessante er derimod, dels at han vælger antropologen Lévi-Strauss som 

reference og derved skriver sig ind i en filosofisk, humanistisk diskurs; dels at han 

derved mener at præsentere et nybrud, der gør op med den konsensus om diversi-

teten, der fik sit kraftigste udtryk hos Chirac. I kraft af sine refleksioner over 

forholdet mellem identitet og diversitet formår Sarkozy på en og samme tid at 

hylde den franske kultur og tænkning og, ganske respektløst, at konstruere et stere-

otypt billede af denne, så han i kraft af sin egen ’tænkning’ kan præsentere sig som 

en, der præsenterer et nybrud, en revitaliseret kultur og tænkning på basis af be-

grebet identitet. 

 Sarkozys kulturpolitik ligger i denne forstand i direkte forlængelse af 

den retorik om bruddet, la rupture, som har stået centralt i Sarkozys kampagne si-

den 2005 og præget de første år af hans embede som markering af Sarkozy som et 

alternativ til den frugtesløse konsensuspolitik, der har præget Frankrig siden 1980, 

hvor regeringsmagten har oscilleret mellem højre og venstre, som han eksempelvis 

beskriver det i bestselleren Témoignage, der for alvor markerede starten på Sarkozys 

kampagne frem mod valget i 2007:  

En vérité si j’ai employé le mot rupture, c’était bien un choix délibéré. 
L’alternance classique entre la gauche et la droite a beaucoup déçu, le mot 
changement a perdu toute signification puisqu’il n’est jamais suivi de lende-
main, et le mot reforme a fini par ne plus rien exprimer à force d’être utilisé 
à tort et à travers.20 

Begrebet rupture bliver således præsenteret som en erstatning for begreber som al-

ternance, changement og reforme, der alle ses som indfanget i en fastlåst tilstand, hvor 

begge fløje søger mod midten for at fastholde magten med vælgernes foragt til 

følge.21 Begrebet rupture har derimod en klang af revolution og radikal løsrivelse, 

der er med til at præsentere Sarkozy som en mand, der står uden for det politiske 

etablissement, i forlængelse af Sarkozys mange kampe med og følgende distance-

ring fra den mod slutningen af sin embedsperiode ganske upopulære Jacques 

Chirac. Protestpartier har vundet stor tilslutning overalt i Europa, men det er 

formentlig kun i Frankrig, at en statsleder kan promovere sig ved at være i opposi-

                                                
20 Sarkozy: Témoignage, pp. 225-26. 
21 Uagtet at specielt begrebet changement også står centralt i Sarkozys forandringsretorik. Se 

f.eks. Témoignage, pp. 233-34. 
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tion til det politiske etablissement.22 Kun i Frankrig fordi intet land i verden har 

den samme tætte forbindelse mellem den politiske magt og vigtige statslige institu-

tioner ikke mindst i form af det særdeles elitære uddannelsessystem. Kun i 

Frankrig er den politiske elitisme så indgroet og alment accepteret, at der synes at 

være konsensus om, at landet er regeret af politikere, der uanset tilhørsforhold, 

som også Sarkozy på grundlag af Lévi-Strauss præsenterer det, repræsenterer en 

pensée unique. 

Pensée unique 

Begrebet pensée unique er ikke Sarkozys opfindelse, men har over de sidste ti år vun-

det stor udbredelse som betegnelse for den enhedstænkning, der de sidste årtier 

har domineret og til dels paralyseret fransk politik. Ikke overraskende er det imid-

lertid vidt forskelligt, hvad begrebet dækker over, alt efter hvilken fløj angrebet 

kommer fra. Betegnelsen har sin oprindelse hos journalisten Jean-François Kahn, 

som lancerede det i en række kommentarer i tidsskriftet L’Évenément du jeudi i be-

gyndelsen af 1990’erne, sådan som han senere har understreget det i et essay fra 

1995, som ganske enkelt bærer navnet La pensée unique.23 Kahn placerer sig nær 

midten af det franske politiske spektrum, og hans fortolkning af begrebet er ikke 

rettet mod en specifik politisk tænkning, men kan snarere beskrives som en udpeg-

ning af en række tendenser i samtiden, som leder mod en mere udtalt 

konsensussøgning på bekostning af de mere principielle politiske diskussioner og 

afsøgningen af alternativer: ”L’effondrement des idées communistes, des utopies 

autogestionnaires et des illusions libérales fait qu’on n’ose plus penser de façon 

alternative.”24 Kahns dagsorden er imidlertid langt fra revolutionær. Han har støt-

tet midtsøgende kandidater som Jean-Pierre Chevènement og François Bayrou, og 

                                                
22 En udtalelse der kræver kvalificering. Uden at være bekendt med den politiske situation i alle 

europæiske lande kan man i hvert fald konstatere, at Sarkozy adskiller sig fra den ellers på mange 

måder sammenlignelige politiske figur Silvio Berlusconi i kraft af Berlusconis stærke position i den 

italienske finans- og medieverden, der placerer ham i centrum af den politiske og økonomiske 

elite. Tilsvarende placerer de amerikanske modbilleder George W. Bush og Sarah Palin sig heller 

i opposition til den politiske verden som sådan, men er solidt forankret i såvel den republikanske 

bevægelse, som det amerikanske erhvervsliv og alene i opposition til den elitære vestkysttænk-

ning bedre kendt som liberalism. Sarkozy har ikke denne forankring i erhverslivet, men er noget 

så paradoksalt som en rendyrket politiker i opposition til den politiske verden. Jf. Mauro Barisio-

ne: L’immagine del leader. Quanto conta per gli elettori? Bologna: Il Mulino 2006, pp. 157-160. 
23 Jean-François Kahn: La pensée unique, Paris: Fayard 1995, pp. 21-22. 
24 ibid., p. 303. 
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hans betoning af den enhedslige tænkning hos de to største partier tjener således 

primært til at understrege behovet for kandidater, der stiller sig uden for de to lejre 

og søger at formulere et alternativ fra en selvstændig platform. 

 Men til trods for at Kahn var den første til at lancere begrebet pensée 

unique, må han imidlertid finde sig i, at mange tilskriver betegnelsen til Le Monde 

diplomatiques mangeårige redaktør, spanieren Ignacio Ramonet. Ramonet skrev 

således i januar 1995 en leder med samme titel som Kahns essay, og det var denne 

tekst, der for alvor satte begrebet på dagsordenen.25 I modsætning til Kahn er 

Ramonet nært knyttet til den radikale venstrefløj og alter-mondialisation bevægelsen 

som en af initiativtagerne bag ATTAC, grundlægger af den globale pressefriheds-

bevægelse Media Watch Global og som forfatter til Fidel Castro biografien Cien 

horas con Fidel fra 2006.26 Og Ramonets beskrivelse af enhedstænkningens natur og 

herkomst er da også langt mere kontant end Kahns abstraktion: 

Qu’est-ce que la pensée unique? La traduction en termes idéologiques à pré-
tention universelle des intérêts d’un ensemble de forces économiques, celles, 
en particulier, du capital international.27 

Beskrivelsen er ved første øjekast udtryk for klassisk venstrefløjsretorik, men den 

udmærker sig ved nærmere eftersyn dels ved sin klarhed, dels ved sin i virkelighe-

den ganske originale kobling mellem økonomi og ideologi: økonomien beskrives 

som partikulær, knyttet til specifikke interesser og ideologien som en ophævelse, 

eller mere præcist en oversættelse heraf til et universelt sprog, om end prætenderet. 

Original fordi ideologien ikke bare fungerer som en falsk bevidsthed, der fjerner 

opmærksomheden fra herredømmeforholdene, men fordi udbytningen i sig selv 

bliver ophøjet til et mål for arbejderklassens kamp: arbejderne skal kæmpe for ret-

ten til at tjene nemme penge uanset, at det er dem selv, der kommer til at betale 

gildet. Det politiske bliver sat ud af kraft til fordel for den rene administration og 

show, som når Silvio Berlusconi formår at gøre egne økonomiske gevinster og ev-

                                                
25 Ignacio Ramonet: ”La pensée unique” in Le Monde diplomatique jan. 1995. Såvel den franske 

Wikipedia aritkel om ”Pensée unique” og kommentatoren Jean Sloovers essay Manuel de survie 

à la pensée unique (Bruxelles: Labor/Espace des Libertés 2001, p. 8) tilskriver således begrebets 

oprindelse til Ramonets leder. 
26 Biografien er udgivet i en udvidet fransk udgave under titlen Fidel Castro, biographie à deux 

voix, Paris: Fayard 2007 og er i denne form oversat til en lang række sprog, bl.a. dansk. 
27 Ramonet: ”La pensée unique.” 
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ner udi korruption til et argument for hans evne til at arbejde i det italienske folks 

interesse.28  

 Pensée unique bliver således i Ramonets beskrivelse et udtryk for den 

neoliberale globaliserings tilsidesættelse af det politiske til fordel for den blotte ad-

ministration af forbrugersamfundet, i hvad der af flere er blevet betegnet som en 

post-politisk æra.29 En fortolkning der i lyset af finanskrisen kan synes helt profetisk 

i en tid hvor det politiske i høj grad er tilsidesat til fordel for en altomfattende ind-

sats for at bevare det eksisterende finansielle system, eller som det provokerende er 

formuleret af filosoffen Alain Badiou:  

Puisque […] la politique « démocratique » n’est que service empressé des 
banques, que son vrai nom est : capitalo-parlementarisme il convient, com-
me de multiples expériences depuis vingt ans ont commencé à le faire, 
d’organiser une politique d’une nature entièrement différente.30 

Det interessante er i denne sammenhæng imidlertid mindre udsagnets eventuelle 

sandhedsværdi, end det er den distinkte retoriske figur, der går igen hos Sarkozy, 

Kahn, Ramonet, Badiou, og som kan genfindes hos en lang, lang række af franske 

kommentatorer, tænkere, politikere og kunstnere over de sidste godt 20 år: pro-

klamationen af en ’apolitisk’ enhedstænkning, som man finder det påkrævet at 

etablere et alternativ til. Det er naturligvis ikke nogen ny figur, men det er iøjne-

faldende, hvor dominerende den har været på den franske politiske scene siden 

1980’erne i en række paradoksale konstellationer. 

 Perry Anderson har således i en lang dobbeltartikel i London Review of 

Books beskrevet, hvordan netop denne debatkultur har sine rødder i opgøret i tiden 

efter 1968, hvor fronterne mellem højre og venstre var trukket hårdt op.31 Ander-

                                                
28 Barisione: L’immagine del leader, pp. 19-26. 
29 Se eksempelvis Christian Marazzi og Sylvère Lotringer: ”Introduction: The Return of Politics” 

in Italy: Autonomia, New York: Semiotext(e) 1980, pp. 8-21, 
30 Alain Badiou: L’Hypothèse communiste, Paris: lignes 2009, p. 80-81. 
31 Perry Anderson: ”Dégringolade” in London Review of Books 26:17 2004 & ”Union Sucrée” in 

London Review of Books 26:18 2004. Andersons essays er udkommet i en samlet fransk oversæt-

telse under titlen Une pensée tiède med et efterord af Pierre Nora, hvori han under titlen ”La 

pensée réchauffée” svarer igen på Andersons beskyldninger med ord, der næsten præcist mimer 

den figur, jeg her forsøger at fremskrive: ”Perry Anderson se refuse obstinément à voir que le 

révolutionnarisme français, tel qu’il se maintient aujourd’hui, est l’expression d’un fondamental et 

tragique conservatisme français. […] En empêchant la société française de relever ses vrais défis, 

il lui interdit de se transformer.” (p. 137) Revolutionsiveren selv beskrives ikke bare som reakti-

onær, men som et forsøg på at forhindre Frankrig i at tage udfordringen op, relever ses vrais 
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sons pointe er, at selv om de mest markante navne, vi husker og læser fra den tid, 

befandt sig på den yderste vestrefløj, var det i virkeligheden de mere midtsøgende 

kræfter, som vandt slaget. I kølvandet på Aleksandr Solsjenitsyns afsløring af det 

Sovjetiske regimes forbrydelser i GULAG Øhavet, som fik endog meget stor omtale i 

Frankrig efter udgivelsen i 1973, skete der en voldsom reaktion rettet primært mod 

kommunistpartiet, som havde stået meget stærkt og været nært allieret med sociali-

sterne siden 1968.32 En række tænkere, heriblandt de såkaldte Nouveaux philosophes 

og en række prominente historikere, der forsøgte at løfte arven efter den promi-

nente liberale tænker Raymond Aron, kastede sig med ildhu ind i kampen mod 

totalitarismen i alle dens former og trængte den radikale venstrefløj i defensiven.  

 Anderson fremhæver historikeren Francois Furet som en af hoved-

kræfterne i denne bevægelse ikke mindst i kraft af hans bøger om den franske 

revolution, der begyndende med Penser la Révolution française leverer et totalt opgør 

med den marxistiske fortolkning af revolutionen som udtryk for en konflikt udløst 

af klasseforskelle til fordel for en forståelse, der lægger vægten på elitens diskursive 

regime, der ved hjælp af slagordene om lighed og demokrati satte masserne i be-

vægelse oppefra med totalitær vold som det uundgåelige resultat.33 Denne analyse 

omsatte Furet i et program med det erklærede mål at udrense den franske politik 

fra totalitaristisk indflydelse fra specielt kommunismen, hvis død han analyserer i 

La passé d’une illusion fra 1995. En bestræbelse der udtrykkes i det kollektive værk La 

République du centre. La fin de la l’exception française fra 1988, der gennem tre essays af 

Furet, sociologen Pierre Rosanvallon og historikeren Jacques Julliard fejrer kon-

sensustænkningens sejr, der har tæmmet selv socialisten Mitterand i en grad så han 

samme år gik til valg under sloganet ”France unie.”34  

 Der er således næppe nogen tvivl om, at den anti-totalitære tænkning 

har sat sit tydelige fingeraftryk på det franske åndsliv fra midten af halvfjerdserne 

og frem til idag. Anderson fremhæver således bevægelsens evne til at manifestere 

                                                                                                              
défis, en tankegang der, som beskrevet, har været styrende for Frankrigs forhold til globaliserin-

gen fra Servan-Schreiber til Sarkozy. 
32 GULAG Øhavet blev første gang udgivet af det russiske eksilforlag YMCA Press i Paris i 1973 

under titlen Archipelag GULag. 1918-1956, Opyt xudozhestvennogo issledovaniia, og oversat til 

fransk året efter (jf. Michael Scott Christofferson: French Intellectuals Against the Left: The Antitota-

litarian Moment of the 1970s. New York: Bergbahn Books, 2004, pp. 89-106 & J.G. Garrard,: 

“Things Left Unsaid: Solzhenitsyn's Gulag Archipelago” in Books Abroad 49:2, 1975, pp. 244-48). 
33 Se også Christofferson: French Intellectuals Against the Left, pp. 246-53. 
34 François Furet: ”France unie…” in François Furet, Jacques Julliard & Pierre Rosanvallon: La Ré-

publique du centre. La fin de la l’exception française, Paris: Calmann-Lévy 1988, p. 48. 
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sine intentioner i institutionelle forandringer: ”What it lacked in original ideas, it 

more than made up for in organisational reach.”35 Med Furet i spidsen formåede 

de anti-totalitære at sætte sig i spidsen for en lang række toneangivende kulturelle 

og videnskabelige institutioner såsom tidsskrifterne Esprit, Le Débat, Commentaire, 

Nouvel Observateur og de socialvidenskabelige forskningsinstitutioner Centre Ray-

mond-Aron, Fondation Saint-Simon og ikke mindst Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS), som alle blev ledet af Furet. Furet og de andre anti-

totalitæres fortjeneste var således, ifølge Anderson og, kunne man tilføje, Alain 

Badiou, som gentagne gange har skrevet kraftige udfald mod de såkaldte Nouveaux 

Philosophes,36 at erobre den diskursive arena ved at sætte rammerne for, hvad man 

kunne diskutere, og hvad man ikke kunne diskutere: ”The uncertainties of the late 

1970s had galvanised into being an ’anti-totalitarian’ front that would dominate 

intellectual life for the next two decades.”37 Ja, Badiou går ligefrem så langt som til 

at sammenligne tiden med den ulyksalige niende thermidor måned i 1794, hvor den 

revolutionære ånd blev knækket og lov og orden genoprettet i kraft af genoprettel-

sen af stabile politiske institutioner, i hvad Badiou beskriver som ”une étatisation de 

la conscience politique.”38 

Populistiske ræsonnementer 

Det er selvfølgelig svært at sammenligne guillotinens kontante genoprettelse af 

samfundsordenen med oprettelsen af Le Débat, ligesom man kan indvende at den 

niende thermidor måned i 1974 trods alt bragte en ende på terrorens blodbad. 

Det er imidlertid ikke udsagnenes politiske indhold, der er af den største interesse 

                                                
35 Anderson: ”Union Sucrée”. 
36 Se f.eks. Alain Badiou: ”Qu’est qu’un thermidorien” in Catherine Kintzler & Hadi Risk (eds.): 

La république et la terreur, Paris: Kimé 1995, pp. 60-63. 
37 Anderson: ”Dégringolade”. Furet fortolker interessant nok begivenhederne på stort set sam-

me måde: ”Autrement dit, 1968 y a nourri aussi l’anticommunisme. C’est avec Soljenitsyne que 

le concept de totalitarisme gagne son droit de cité à Paris. Le succès de mon livre [La passé 

d’une illusion] peut être inscrit dans la continuation de ce qui a commencé là ; ce qui singularise 

les intellectuels français dans l’Ouest européen.” François Furet & Ernst Nolte: Fascisme et com-

munisme, Paris: Plon 1998, p. 135.  
38 Badiou: ”Qu’est qu’un thermidorien”, p. 59. I de seneste år har Furets revisionisme endvidere 

været under angreb fra filosoffen Vincent Peillon, der i parentes bemærket fungerede som tals-

mand for Sarkozys modstander Ségolène Royal ved valget i 2007. Se Vincent Peillon & Philippe 

Raynaud: “Faut-il brûler François Furet ?” samtale in Le Nouvel Observateur 28/8/08 & Vincent 

Peillon: La Révolution française n'est pas terminée, Paris: Seuil 2008. 
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her, men det diskursive skema, der ligger til grund på begge sider af argumentati-

onen. Hvad enten man taler om pensée unique eller en anti-totalitær front synes det 

klart, at fransk politik og politisk tænkning er domineret af et postulat om en abso-

lut opposition mellem ideologi og handling i en grad, der, som Furet gør 

opmærksom på det, er enestående i Europa. På den ene side mener moderate og 

konservative at repræsentere ansvarligheden i opposition til hovedløs idealisme og 

totalitær utopisme; og på den anden side mener den radikale venstrefløj at præsen-

tere sand politisk tænkning i opposition til den institutionaliserede konservatisme. 

Det er naturligvis et kendt skema som genfindes i megen avant-garde tænkning og 

politisk teori med Marx og Engels’ afvisning af tidligere socialistiske traktater som 

havende ”einen rein utopistischen Sinn”39 som det historiske forbillede.  

 Lige så kendt skemaet, lige så kendt forsøget på at placere sig mellem 

de to ekstremer. Den politiske filosof Ernesto Laclau identificerer således i sit sene-

ste værk On Populist Reason selve den politiske bestræbelse med denne mellemvej, 

som han provokerende betegner populisme: 

A popular demand is one that embodies the absent fullness of the community 
through a potentially endless chain of equivalences. That is why populist rea-
son – which amounts, as we have seen, to political reason tout court – breaks 
with two forms of rationality which herald the end of politics: a total revolu-
tionary event that, bringing about the full reconciliation of society with itself, 
would make the political moment superfluous, or a mere gradualist practise 
that reduces politics to administration.40 

Laclaus forsøg på en rehabilitering af kategorien populisme er ikke overraskende 

blevet mødt af en vis modstand.41 Ja, faktisk er begrebet så negativt ladet, at selv 

Sarkozy ikke vil tage betegnelsen på sig: ”Être populaire n’est pas être popu-

liste,”42 som en af kapiteloverskrifterne lyder i Témoignage. Det mest interessante er 

imidlertid i denne forbindelse, at Laclau netop beskriver det politiske felt som den 
                                                
39 Marx & Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, p. 491. 
40 Ernesto Laclau: On Populist Reason, London: Verso 2005, p. 225. 
41 Se ikke mindst Laclaus ophedede debat med Slavoj Žižek i kølvandet på efterskriftet ”Žižek: 

waiting for the Martians”, hvor Laclau i utvetydige vendinger distancerer sig fra, hvad han beteg-

ner som Žižeks ”political nihillism”. (ibid. p. 238). Debatten kan følges videre i en serie af 

kommentarer i Critical Inquiry (Slavoj Žižek: “Against the Populist Temptation” in Critical Inquiry 

32:3, 2006, pp. 551-74 & “Schlagend, aber nicht Treffend!” in Critical Inquiry 33:1, 2006, pp. 185-

211; Ernesto Laclau: “Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics” in Critical 

Inquiry 32:4, 2006, pp. 646–80). 
42 Sarkozy: Témoignage, p. 107. 
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udveksling, der sker i feltet mellem de to yderligheder, eller rettere, det er den dis-

kursive forhandling af yderlighederne, som afklarer grænserne for det politiske felt. 

Det politiske udspiller sig i området mellem revolutionens universelle værdier og 

administrationens behandling af partikulære tilfælde, men vel at mærke på en så-

dan måde, at partikulære interesser og universelle værdier altid allerede er 

indfoldet i hinanden: Det partikulære viser sig altid som en potentiel universalitet, 

som modellen for en altomfattende politisk handling, men den politiske universali-

tet er på den anden side altid udsprunget af partikulære historiske forhold, som 

den bringer med sig. Den politiske handling består derfor ikke i en total rydning af 

feltet, men tværtimod i at indstifte et brud i den logik, der styrer formuleringen af 

forholdet mellem universelle værdier og partikulære interesser.43 Laclaus beskrivel-

se af det politiske kan i denne forstand næsten siges at være modellen for Sarkozys 

politiske strategi. Sarkozy beskriver sig selv som handlingens mand, der ikke til-

lægger ordene værdi, ja endda mening, hvis de ikke danner grundlag for politisk 

handling: ”D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu agir. Dans mon 

esprit la parole, les idées, la communication n’ont de sens que dans la mesure où 

elles permettent et surtout facilitent l’action.”44 Men på samme tid deltager han 

gerne og med overlæg i diskursive spil, der ikke har andet formål end at flytte den 

diskursive dagsorden, som når han eksempelvis i forlængelse af sine overvejelser 

over forholdet mellem identitet og kultur demonstrativt placerer sig på åbenhe-

dens og de udstødtes side: ”Je suis pour le « métissage », la tolérance, pour 

l’addition plutôt que la soustraction.”45 Et sådant udsagn kan ikke betegnes som 

andet end paradoksalt Sarkozys stramninger på udlændingeområdet taget i be-

tragtning.46 Men pointen i Sarkozys forsvar for blandinger og tolerance er næppe 

af udlændingepolitisk art, men tværtimod helt i tråd med hans brug af Lévi-

Strauss’ ord, et forsøg på at erobre en diskurs fra venstrefløjen og derved kortslutte 

det etablerede højre-venstreskema for at markere sig selv som et alternativ til den 

politiske elites enhedstænkning ved simpelthen at inkarnere begge poler på en 

gang og derved eliminere den besværlige middelvej. 

                                                
43 Jf. Laclau: On Populist Reason, pp. 224-26. 
44 Sarkozy: Témoignage, p. 7. 
45 Sarkozy: ”Vœux aux acteurs de la Culture”, p. 3. 
46 Sarkozy har dog, som han selv gerne gør opmærksom på det, ikke blot strammet udlændin-

gepolitikken, men også slækket på enkelte områder, mest markant i forbindelse med afskaffelsen 

af la double peine – den automatiske udvisning af udenlandske kriminelle efter afsonet straf uan-

set deres tilknytning til Frankrig (Sarkozy: Témoignage, pp. 195-202). 
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  De to ovenstående citater understreger således sammenholdt, at Sar-

kozy på ingen måde præsenterer sig selv som en mand af folket. Hans populistiske 

strategi består tværtimod i at præsentere sig som én, der kan repræsentere folket i 

kraft af sine handlinger. En ofte gentaget figur i Sarkozys tekster er således lovsan-

gen til det franske folks forstand og vilje til at blive regeret: ”Contrairement à ce 

qu’il est commode et somme toute confortable de dire depuis un bureau parisien, 

les Français sont conscients de la nécessité des réformes,”47 som han formulerer 

det i indledningen til Témoignage. Sarkozy ser sig selv som den, der omsætter folkets 

vilje i handling, eller med Laclaus begreber: Sarkozy konstruerer på baggrund af 

en række partikulære interesser det franske i lyset af en universelle værdier marke-

ret ved slagord som handling, frihed, retfærdighed etc. 

 Laclaus forståelse af forholdet mellem partikulære og universelle 

aspekter af den politiske proces illustrerer således med al ønskelig tydelighed, hvor-

ledes Sarkozys rupture retorik tillader ham at skabe en plads, hvorfra han, potentielt 

om ikke andet, kan skabe politisk forandring. Og giver et overbevisende bud på, 

hvordan de sidste 30 års oscillerende magtstrukturer kan forstås som en politisk 

proces og ikke bare en apolitisk tilstand, der skal overvindes: netop i de diskursive 

afgrænsninger af feltet sker de forskydninger, der indstifter egentlig politisk foran-

dring. Men Laclaus teori har imidlertid også sine begrænsninger. Teoriens strengt 

diskursanalytiske grundlag slører de politiske forskelle, der trods alt er i de forskel-

lige afgrænsninger, og gør det svært at diskutere partikulariteternes forankring i 

virkeligheden og universaliteternes potentialer som modeller for politisk foran-

dring.  

 Étienne Balibar, estimeret elev af Louis Althusser og ligesom Laclau 

en central figur i de marxistiske diskussioner op igennem 70’erne og begyndelsen 

af 80’erne, har i essayet ”Ambiguous Universality” foreslået en række distinktioner 

i forlængelse af hans tidligere overvejelser over begrebet universalitet, der kan 

hjælpe til at kaste lys over detaljerne i denne historie. Balibar opererer således med 

tre forskellige niveauer af universaliteter, idet han inspireret af Lacan skelner mel-

lem reel, fiktiv og ideel universalitet. Den reelle universalitet er den, vi berørte i 

indledningen, nemlig globaliseringens reelle sammenstilling af kroppe, varer, dis-

kurser og kommunikation i en verdensomspændende ophobning; den fiktive 

universalitet tilsvarer Laclaus forståelse af det politiske, nemlig som den diskursive 

                                                
47 ibid. p. 29. 
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opløftning af partikulære interesser til et kollektivt og postuleret universelt niveau; 

men denne proces sker altid, siger Balibar til forskel fra Laclau, med implicit hen-

visning til en ideel universalitet, som har sine rødder i den erkendelse af 

sammenhængen mellem lighed og frihed, hos Balibar indfanget i begrebet égaliber-

té, som ligger til grund for enhver revolutionær opstand. Det politiske spil sker 

således med henvisning til en oprindelig ’politisk’ begivenhed som iværksættes om 

end i mere eller mindre perverteret form: 

‘Society’, or the dominant forces in society, can speak to the masses in the 
language of universalistic values (rights, justice, equality, welfare, progress…), 
because in this language a kernel remains which came from the masses them-
selves and is returned to them.48 

Den usagte baggrund for Sarkozys udsagn om de franske valeurs de universalité er 

naturligvis den franske revolution, og han spiller åbenlyst på revolutionære værdi-

er, som i hans mund leveres tilbage til det franske folk. Men også de diskursive 

kampe mellem socialister og antitotalitarister kan i denne optik analyseres som 

konkurrerende iværksættelser af revolutionære universaler, hos kommunister og 

socialister åbenlyst i form af mere eller mindre konkrete henvisninger til tidligere 

socialistiske revolutioner og til maj 68 og hos antitotalitaristerne filtreret gennem 

menneskerettighederne som udtryk for klassiske liberale idealer om lighed og fri-

hed. Igen en næsten banal iagttagelse, men det afgørende er at udsagnets politiske 

karakter ikke afhænger af referencen til eller graden af radikal universalitet, men 

tværtimod af den måde hvorpå denne reference iværksættes.  

 Universaliteten placerer sig således både på ideologiens og ideologikri-

tikkens side af ligningen, idet både problemet, i form af passiviseringen af 

masserne, og problemets løsning, i form af massernes opstand mod undertrykken-

de strukturer, ligger indfoldet i en og samme figur, nemlig i spændingsfeltet 

mellem partikulære interesser og en universel horisont der på godt og ondt forle-

ner disse interesser med generelle kvaliteter. Det er således, som Balibar har 

udfoldet det i en række essays, nødvendigt at etablere en kritisk diskurs, der skelner 

mellem forskellige iværksættelser af det universelle. Mellem de diskurser der, som 

Sarkozy, postulerer universalitet for at maskere sine interesser, og de diskurser der 

                                                
48 Étienne Balibar: ”Ambiguous Universality”, in Politics and the Other Scene, London: Verso 2002, 

p. 164. 
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omvendt på grundlag af konkret praksis angiver specificerede universaliteter med 

henblik på at udvide området for en politisk kamp: 

If social struggles of new social actors show that the concrete practices of our 
society restrict the universalism of our political ideals to limited sectors of the 
population, it becomes possible to retain the universal dimension while wid-
ening the spheres of its application.49 

Universaliteten skal således i Balibars optik transformeres til et kritisk begreb, der 

beskriver en specifik politisk handlings potentiale for applikation i en større sam-

menhæng, frem for som påkaldelse af en højere sammenhæng. Handlingens 

universalitet beskriver dens potentiale som politisk begivenhed ikke dens naturgiv-

ne status. Universaliteten beskriver med andre ord horisonten for en politisk 

begivenhed, en horisont der er uløseligt knyttet til den partikulære situation den 

udspringer af: ”The universal emerges out of the particular not as some principle 

underlying and explaining the particular, but as an incomplete horizon suturing a 

dislocated particular identity.”50 Det universelle fungerer således, ideelt set, på 

samme måde som den globale bevidsthed gør det hos Spivak. Som en horisont for 

en handling, der kun gennem en forskydning forbinder sig til et sted. Ligheden er 

signifikant fordi forbindelsen mellem litteraturens globale horisont og dens histori-

ske fundering her kommer i centrum. Sarkozys brug af litteraturen og kulturen i 

kampen mod den globale økonomiske krise understreger dens betydning som et 

medie, der i kraft af sin dobbelthed af forankring og horisont skaber identitet og i 

forlængelse heraf vækst i en verden der synes uoverskuelig.  

 Litteraturen har således universel gyldighed, ikke fordi den hæver sig 

ud over den sammenhæng, den er skrevet i, men tværtimod fordi den lader sig 

inddrage i de politiske spil, der forsøger at iværksætte universelle referencer efter 

forskellige recepter. Litteraturen er ikke hævet over disse spil, men præsenterer 

tværtimod, som det bliver tydeligt hos Reza, en fortællemodus der tilbyder andre 

universaler, om end ideelt set med en mere konkretiseret og reflekteret forankring 

end de fleste politiske ideologier. Heri består konkurrencen mellem Rezas fortæller 

og Sarkozy, politikeren: Sarkozy forsøger at benytte litteraturens universalitet til at 

hæve sig ud af den politiske kamp for derved at kunne reintroducere sig selv i den i 

                                                
49 Étienne Balibar: ”Universalism, Particularism and the Question of Identity” in Emancipation(s), 

London: Verso 1996, p. 34. 
50 ibid. p. 28. 
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en mere distingveret form; og Reza forsøger på en gang at bruge Sarkozy til at 

fundere sin fortælling i en konkret virkelighed og at hæve sig ud over denne virke-

lighed ved at indsætte et vandtæt skot mellem de to typer fortælling, en opdeling 

som truer med at smuldre, da Sarkozy evokerer netop den betydning, litteraturen 

havde for hendes politiske opdragelse som barn. 

Litteraturen mellem Frankrig og globen 

Det bør derfor heller komme som nogen overraskelse at litteraturen også på den 

internationale scene fortolkes som et middel til iværksættelse af universelle referen-

cer, eller mere præcist som et aktiv i bestræbelsen på at positionere Frankrig på 

den internationale scene. Sarkozy’s kulturpolitik kan, som det her er antydet, be-

skrives som en opdatering af de Gaulle og Malraux’ aktive brug af kulturens 

identitetsskabende kraft til de globale forhold, som Jack Lang som den første indså 

og derfor indrettede kulturpolitikken efter. Et af Sarkozys mindre promoverede 

tiltag er således en relancering af Malraux’ kulturhuse, nu præsenteret som ”espa-

ces de création et de savoirs”51 til distribution i de franske provinser med den 

kulturelle demokratisering som mål. Bestræbelsen kan genfindes, hvis man kaster 

et blik på Sarkozys visioner for Frankrigs rolle i den internationale politik i Temoig-

nage: 

Pour que son souci de montrer au monde un chemin original ne soit plus 
perçu comme une arrogance, mais de nouveau comme le don d’un pays gé-
néreux, ouvert, engagé, soucieux que l’évolution du monde aille dans sens de 
la paix entre les nations et du bien-être de chacun.52 

Det er den samme balancegang mellem universel velvilje og national selvtilfreds-

hed som Chirac forsøgte at opretholde med sit slagord om kulturel diversitet, 

Sarkozy her forsøger at mestre, men på et ganske andet grundlag. Hvor nøglen 

hos Chirac var at finde i diversiteten, er grundlaget for balancen ifølge Sarkozy at 

finde i identiteten, i en fornyet fransk selvtillid. Franskmændene skal lære at være 

”fière de son passé” og ”fière de son présent,”53 og i kraft af denne stolthed vil 

Frankrig, lyder ræsonnementet, igen kunne markere sig som et alternativ, kunne 

fremvise un chemin original. Forenklet kan man således sige, at hvor Chirac hylder 

                                                
51 ibid. p. 6. 
52 Sarkozy: Témoignage, p. 188. 
53 ibid. p. 187, 
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diversiteten som led i et forsøg på at styrke Frankrigs position og revanchere sig for 

kolonitidens forbrydelse, forsøger Sarkozy at lade en styrkelse af den franske iden-

titet danne grundlag for en differentieret verdensorden. Til trods for at såvel 

Chirac som Sarkozy selvfølgelig på en række niveauer beskytter særinteresser, lige 

fra deres eget ønske om at blive genvalgt til franske virksomheders interesser på et 

verdensmarked, er der ingen grund til at tvivle på oprigtigheden i deres ønske om 

en bedre og mere retfærdig verdensorden. Problemet er ikke politisk, eller ikke 

alene politisk, men udtryk for et paradoks som er fundamentalt i en globaliseret 

verden: Vi er nået til et punkt, hvor internationalitet ikke kan forstås uafhængigt af 

lokale forhold, og hvor nationalitet ikke kan tænkes på andet end globale vilkår, 

som en interventionsmulighed i en global strøm. Som Jean-Luc Nancy og andre 

har vist det, er dette imidlertid ikke et nyt forhold, men et grundlag for menneske-

lige fællesskaber i det hele taget: Fællesskabet kan kun, hvis det ikke skal 

degenerere i totalitære former, bestå udspændt mellem singulariteternes indbyrdes 

afgrænsninger og en universel horisont, som står til evig forhandling. Det nye er at 

globaliseringen har tydeliggjort dette også på et realpolitisk niveau, ved entydigt at 

fjerne muligheden for et projekt – et œuvre – som rammen om fællesskabet. Et pro-

blem som verdens ledere ser sig konfronteret med hver gang, der skal konfronteres 

fælles udfordringer, hvad enten de er økonomiske, etiske eller klimarelaterede. 

 Vores ærinde her er imidlertid ikke af storpolitisk art, men tværtimod 

rettet mod en bestemmelse af litteraturens placering i denne nye verdensorden. 

Nancy præsenterer i La communauté désœuvrée et bud på, hvordan litteraturen har en 

kritisk og formativ rolle at spille netop i forhold til skabelsen af fællesskaber af både 

lokal og global karakter. Litteraturen skal ikke overraskende sætte fællesskaber på 

spil og efterprøve deres konstruktion, sådan som Reza kan siges at gøre det inden 

for de forholdsvis snævre rammer, hendes eksperiment giver hende mulighed for. 

Herved får litteraturen imidlertid ikke bare en kommenterende funktion, men har 

potentialet til at formuleret en decideret communisme littéraire defineret som: 

La pensée, la pratique d’un partage des voix, d’une articulation par laquelle 
il n’y a de singularité qu’exposée en commun, et de communauté qu’offerte à 
la limite des singularités.54 

                                                
54 Nancy: La communauté désœuvrée, p. 197 
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Det litterære værk har som sin fornemste opgave at markere grænserne for det 

fælles som netop det sted, hvor fællesskabet opstår. Nancys primære eksempel er 

døden: det er i erkendelsen af den andens død, at vi forstår vores egen dødelighed, 

og denne erkendelse skaber et fællesskab, der er defineret på grundlag af vores 

singularitet i modsætning til nationalstaten, som tværtimod ritualiserer og banali-

serer den individuelle død som en hændelse af minimal betydning for det 

nationale fællesskabs samlede interesser. Tilsvarende er det litteraturens opgave at 

tilbyde sig selv for det fælles netop på en sådan måde, at den fremviser sin egen 

afstand, sin egen ikke-overgivelse til det fælles projekt: ”L’œuvre ne fait pas autre 

chose, par elle-même et pour elle-même, que de tracer et de retracer cette limite 

[…] elle ne fait pas autre chose que d’inscrire la singularité/la communauté, ou de 

s’inscrire elle-même comme singulière/commune.”55 Oversat til globale forhold 

betyder det, at litteraturen skal danne grundlag for transnationale fællesskaber, 

ikke ved at postulere transnational enhed i forskelligheden eller ved at vedkende 

sig en national arv og anvende den i udveksling med andre, men tværtimod ved at 

skabe fællesskab med andre ved at fremvise sin egen singularitet som den udspæn-

der sig mod en større horisont.  

 I en forelæsning holdt i Philadelphia i 2008 reflekterer Balibar, på 

baggrund af en diskussion af fællesskabsbegrebet hos Nancy og Derrida, hvordan 

denne tænkning relaterer sig ikke bare til det politiske, men direkte til spørgsmålet 

om forholdet mellem det universelle og globaliseringen. Fællesskabet er naturligvis 

ikke synonymt med hverken det universelle eller globale, men refleksionen over 

det fælles kan give os en ledetråd for konstruktionen af universaliteter, der retter 

sig mod den yderste horisont for fællesskab, nemlig det menneskelige som sådan: 

The many aporias of the being in common […] provide a practical, dare we 
say a political perspective for the construction of universality as that dissimilar 
(”disparate”) multiplicity that we call ”the human.”56  

Balibar foreslår med andre ord en forskydning af Derrida og Nancys tænkning fra 

subjektivitetstænkningen til den konkret politiske sfære, som skemaer for selve det 

                                                
55 ibid. p. 182. 
56 Étienne Balibar: ”Derrida and the ’aporia of the community’” Plenary Address, Annual Con-

ference of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy, Pittsburgh 18/10/08 

(uudgivet manuskript). Se også Étienne Balibar: ”Strangers as Enemies: Further Reflections on 

the Aporias of Transnational Citizenship” Globalization Working Papers 06:4, Institute on Glob-

alization and the Human Condition, Hamilton: McMaster University 2006. 
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at tænke sammenværen, på en konkret basis med en universel horisont. Men her-

med er der også basis for, mener Balibar, at korrigere Nancys opgør med Marx’ 

humanisme, eller rettere, fællesskabets apori giver grundlaget for at tænke det 

menneskelige på ny. Ikke bare på globale vilkår, men med en forståelse for det 

globales indbyggede aporier, det jeg her har forsøgt at beskrive som det postgloba-

le, nemlig en forståelse af de forskydninger og usamtidigheder der former og 

definerer globaliseringen og dermed den menneskelige verden, som den fremtræ-

der og skabes på globale vilkår. Det er altså en menneskelig verden, eller en 

humanitet, som langt fra er samlet om et fælles projekt, men tværtimod alene sam-

let i deres insisteren på vidt forskellige vilkår og vidt forskellige måder at have en 

verden på trods af globalitetens hegemoniske world-view. 

 Tilsvarende må litteraturens comparution ses som, ikke en model for 

litteraturens globalitet, men som en slags grundskema for det overhovedet at tæn-

ke litterære fællesskaber, der bevæger sig udenfor nationale og institutionelle 

rammesætninger. Dette kræver imidlertid en dobbelt forskydning, der på den ene 

side endeligt opgiver fællesskabet som ideal eller model for et folk, og på den an-

den side erstatter den nationale ramme med en analytik af de kredsløb litteraturen 

faktisk bevæger sig i. Forståelsen kræver et kategorialt skift fra community til commer-

cium:  

A thematic of commercium that, in the classical age, counterbalanced the the-
matic of communitas. […] Not by chance the German word Verkehr for 
commercium, which we would translate as commerce or even better as inter-
course in the classical sense, has any meaning ranging from trade to exchange 
to conversation to sexual relationship.57 

Denne bevægelse kan som nævnt genfindes i Nancys forfatterskab som en bevæ-

gelse fra La communauté désœuvrée til de senere værker, blandt andet Sur le commerce des 

pensées. Begrebet communauté forlades til fordel for en mere pragmatisk tænkning, 

der tager sit udgangspunkt i litteraturens praksis som den manifesterer sig i bøger: 

”Ils sont matériellement notre pensée, grave et fuyante, disponible et secrète, obs-

tinément partagée entre nous comme la promesse de rien d’autre que ce 

commerce lui-même.”58 Bøger materialiserer tanken og er som sådan allerede idet 

                                                
57 ibid. p. 23. 
58 Nancy: Sur le commerce des pensées, p. 64. Til sammenligning hedder det i La communauté 

désœuvrée: ”Elle [l’œuvre] ne se fond pas dans la communauté elle-même comme œuvre, et elle 
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tanken nedfældes på papiret på vej i kredsløb, i cirkulation. Commerce skal naturlig-

vis ikke forstås i snæver forstand som kapitalistisk handel, men som et samkvem, 

en tanke der er indstillet på at indgå i interaktion, samtale, kommunikation, møder 

i en helhed der har universaliteten som sin yderste horisont. Bogens verdensmar-

ked, som det formidles gennem oversættelsen, sådan som også Balibar har 

understreget det, udgør således i sig selv en universalitet, som potentielt rummer 

verdens forskellighed, men vel at mærke bogens verdensmarked ikke bare som en 

økonomisk struktur, men sådan som det kommer til udtryk som intention i enhver 

udgivelse.  

 Netop i denne forstand har litteraturen en privilegeret tilgang til det 

globale. Ikke som udtryk for en særligt ophøjet tradition, men som udtryk for vil-

jen til at være fælles, viljen til at indgå i samkvem, og det er derfor i denne forstand 

vi skal behandle litteraturen, hvis vi vil adressere spørgsmålet om litteraturens glo-

balisering og om litteraturens universelle relevans i en globaliseret verden. Idet vi 

nu forlader den politiske scene, er det derfor tid til at træde et skridt nærmere den 

nye franske litteratur med henblik på at undersøge, hvordan litteraturen selv 

håndterer denne fordring. Hvordan den nye franske litteratur præsenterer og 

håndterer sit mellemværende med verden som bøger og som tanke. 

                                                                                                              
ne se met pas à fonctionner dans le commerce de la société” (Nancy: La communauté désœu-

vrée, p. 183). 
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Un livre ne peut donc contenir qu’une quantité de matière – sa valeur – idéale 

sans chiffre soit qu’elle soit plus ou moins que ce qui est – le vendre c’est trop cher 

et pas assez. 

– Stéphane Mallarmé: ”Notes en vue du « Livre »” 

 

Les gens du livre que nous sommes sont les gens – les engeances, les générations, 

les peuples, les populations – auxquels un sens ne fut pas donné. 

– Jean-Luc Nancy: Sur le commerce des pensées (2005) 



 

 

 



 

 

Udsigelsens kæder 

Litteraturens møde med globaliseringen finder naturligvis ikke kun sted, efter bo-

gen er blevet trykt. Den verden litteraturen beskriver er globaliseret, så det burde 

ikke komme som nogen overraskelse, at litteraturen også på de tematiske og 

formmæssige niveauer forsøger at reflektere denne erfaring. En beskrivelse af litte-

raturens samkvem, litteraturens iscenesættelse af tankers møde, kan derfor med 

fordel tage sit udgangspunkt i erfaringen af globaliseringen, som den beskrives i 

den samtidige litteratur.  

 Og hvilket bedre sted at starte end på gulvet der, hvor varer til global 

konsumption produceres, i de fabrikshaller, der udgør scenen for en særlig litterær 

tradition. Fra Zolas proklamerede naturalisme, over sovjettidens statssanktionere-

de socialistiske realisme og 30’ernes arbejderlitteratur til 70’ernes neo-marxistiske 

hverdagsrealisme, har skildringen af fabrikkens produktionsrum været rammen for 

en litteratur, der med udgangspunkt i menneskers arbejdsliv enten søger at illu-

strere eller fremskrive teorier af mere eller mindre eksplicit marxistisk tilsnit om 

menneskets forhold til samfundssystemet. Med sin med nødvendighed produkti-

onsrettede organisering, tjener fabrikkens rum som model for kapitalismens stadig 

mere udtalte formning af det rum, vi alle lever og bebor, og fabriksromanen som 

genre fremstår på godt og ondt som den skematiserede refleksion over denne nye 

rumlighed og proletariatet som det kollektive subjekt, der bebor og arbejder i dette 

rum.  

 Med den tiltagende globalisering er koblingen mellem rumlig organi-

sering og kapitalisme imidlertid ikke længere så umiddelbar som i 

moderniseringens tidligere faser. Som talrige har gjort opmærksom på det, er den 

tidlige kapitalismes produktionsstrukturer i vidt omfang erstattet af usete og frem 

for alt komplicerede, i begrebets mest komplekse betydning, distributioner af magt 

og produktion, som har erstattet fabriksrummets kollektive arbejdssubjekt med 

individuelle aktører placeret ved computere eller telefonlinjer på vidt adskilte posi-

tioner i verden eller i det mindste fjernet arbejdet fra vores synsfelt ved udflytning 

af produktionen og det tilhørende fabriksrum til andre egne af verden. Måske der-

for har fabriksromanen ikke været voldsomt toneangivende i litteraturen de sidste 

30 år, men er efterhånden reduceret til en ren karikatur, en model for vores erin-

dring om dengang man kunne tale alvorligt om et kollektivt politisk subjekt.  
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 I jagten på den franske globaliseringserfaring som den udspiller sig 

mellem det partikulære og det universelle synes det derfor relevant at spørge om 

også dagens samfund kunne danne grundlag for fabriksromaner? Om det er mu-

ligt og tjenligt med udgangspunkt i globaliseringens forandrede sociale landkort at 

skildre verden fra et nutidigt fabriksperspektiv? Og om en sådan skildring måske 

ligefrem kan angive potentielle nye fællesskabsformer på grundlag af et globaliseret 

proletariat? Uden at give et kontant svar kan vi konstatere, at det synes at være et 

spørgsmål, som også andre stiller sig selv. Inden for de seneste år anes en stigende 

interesse for brugen af dokumentariske og realistiske strategier i skildringen af 

konkrete hverdagserfaringer. Et interessant eksempel er François Bons roman 

Daewoo fra 2004, der tager skildringen af en særdeles konkret globaliseringserfaring 

som sit udgangspunkt. Daewoo omhandler, som titlen antyder det, livet på tre fa-

brikker ejet af den koreanske Daewoo-koncern beliggende i den kriseramte franske 

provins Lorraine, der har været præget af lukningen af den mineindustri der tidli-

gere var egnens hovedindtægtskilde. Allerede syv år efter de tre Daewoo fabrikker 

blev anlagt med stor støtte fra den franske stat og EU’s egnsudviklingsmidler, er 

også de lukket ned igen og produktionen flyttet til andre egne af verden, hvor om-

kostningerne er lavere. Bons roman skildrer, på baggrund af en række interviews 

foretaget af forfatteren, de konsekvenser globaliseringen på denne måde har haft 

for fabrikkens arbejdere i en dokumentaristisk form, der vækker stærke mindelser 

om 70’ernes socialrealisme. Romanen består af en række løsrevne scener, vekslen-

de mellem interviewsekvenser, skildringer af fabriksrummet, berettende afsnit, der 

fortæller historien om tiden frem til fabrikkernes lukning, og gengivelser af en op-

sætning af et teaterstykke af Bon med samme tema på teatret La Passerelle i 

Florange, nær Fameck. Det er således en ujævn fortælling, men fælles for alle disse 

fragmenter er deres spørgen til arbejdernes forhold før og efter fabrikkens lukning 

og deres forsøg på nænsomt at genskabe den virkelighed, der med lukningen blev 

tabt. Værket er således fragmenteret, men de forskellige dokumenterende frag-

menter samles med sikker hånd af den fiktionelle ramme, de, som det fremgår af 

undertitlen roman, er placeret i.  

 Rammen markeres i romanens indledning, der fremmaner François 

Bons første møde med fabrikken. Bon beskriver, hvordan han ved hvert af sine 

besøg i Fameck, hvor den største af de tre fabrikker ligger, har indledt opholdet 

med at tage opstilling foran fabrikkens mure og iagttage de forladte produktions-

haller i deres tilsyneladende uforanderlighed. Indledningssekvensen er en enkel 
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ekfrase over det tableau fabrikkens bygninger præsenterer den iagttagende forfat-

ter for: ”Signes pourtant et opaques, rien que d’ordinaire. L’arrangement 

rectangulaire des murs en bleu et gris presque abstrait, comme l’avancée futuriste 

aux vitres réfléchissantes pour abriter qui les dirige et administre.”1 Skildringen af 

fabrikkens rum er nøgtern og tilbageholdende og ligger langt fra den politisk dog-

matiske udpegning af sociale misforhold kendt fra tidligere tider. Fabrikkens 

modernistiske arkitektur søges afspejlet i en sproglig præcision, der kun gennem 

diskrete tegn lader ane det liv, der har været levet her, kun spejlglasrudernes 

skærme viser, at der bag dem er eller har været liv i form af ledelsens discipline-

rende blikke.2 Her er næsten intet at berette. Arkitekturen og rummet er så 

abstrakt, at det fortællende sprogs sammenhængsskabende kraft står magtesløs 

over for konstruktionens rene linjer og effektivitet. En effekt der kun forstærkes af, 

at fabrikken henligger som et forladt spøgelseslandskab: 

Rien. Le Grillage au long de la quatre-voies, sur un trottoir sans bitume, 
tandis que des camions aux lourdes remorques isothermes (Renault Ma-
gnum, Mercedes Actros, Volvo FH12 ou Daf XF, la litanie des marques et 
types que vous n’avez jamais su empêcher de vous traverser la tête) vous frô-
lent au passage, assourdissants. Croire la vieille magie de raconter des 
histoires, si cela ne change rien à ce qui demeure, de l’autre côté du grillage, 
fixe et irréversible, et négligé désormais de tous les camions du monde, lequel 
se moque aussi des romans, vous permettrait d’honorer jusqu’en ce lieu cette 
si vieille tension des choses qui se taisent et des mots qui les cherchent, tandis 
que vous voudriez pour vous-même qu’un peu de solidité ou de sens encore 
en provienne?3 

Romanens indledning tematiserer ikke alene beskrivelsen af fabriksrummet, men 

også forfatterens placering foran fabrikken og den magtesløshed han føler som 

fortæller og som en lille brik i det fortalte landskab. Et landskab domineret og or-

kesteret af en modernitet, markeret dels af den praktiske organisering af rummet, 

der er tilrettelagt for udvekslingen af varer pr. lastbil, her er end ikke nogen be-

lægning til fodgængerne; dels af egennavnenes og brands’enes markeringer af 

ejendomsrettens overherredømme og af kapitalismens semantiske stratificering af 

                                                
1 François Bon: Daewoo, Paris: Fayard 2004, p. 9. 
2 Et regulært panoptikon, jf. Michel Foucaults beskrivelse af Jeremy Benthams fængselsbygning i 

Surveiller et punir, Paris: Gallimard 1975, pp. 201-210. 
3 Bon, Daewoo, p. 10. 
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rummet. Fabrikkens bygninger er eksempelvis stadigt mærkede af den tidligere 

ejer: ”les lettres de l’ancien nom encore visibles sur le mur bas.”4 Fabrikkens rum 

er ikke alene bygget med produktion for øje, men indgår også i en større sam-

fundsmæssig organisering af rummet, der lader fabriksrummet udbrede sig videre 

ud i et system af rumlige strukturerer, der opretholder og understøtter den kapita-

listiske styring af individernes liv. En altomfattende dominans, der efterlader 

forfatterens ord magtesløse og fragmenterede, fanget mellem de brølende lastbiler 

og hegnets grænsemarkering. 

 Det spørgsmål Bon stiller sig selv, er derfor ikke kun om litteraturen 

har et modtræk overfor denne massive semantiske og strukturelle dominans, men 

mere præcist hvordan sådan et modtræk vil kunne tænkes at installere sig i det 

konkrete rum, hvor fortælleren befinder sig? Hvordan Bon, fra sin position foran 

Daewoo-fabrikken, skal kunne skabe en betydning, der løsriver sig abstraktionens 

meningsløshed og igangsætter et spil mellem ord og ting, der kan åbne det lukkede 

landskab som scene for de menneskelige liv der har udspillet og udspiller sig her? 

Sigtet er dobbelt: På den ene side beskrivelsen af magtens rumlige organisering, på 

den anden side refleksionen og genskabelsen heraf i det litterære sprog i relation til 

et konkret oplevet rum.  

Romanens rum 

Er bestræbelsen klar, så vækker Bons spørgsmål imidlertid straks modspørgsmålet 

om en sådan bestræbelse overhovedet adskiller sig fra de gamle magikere Bon øn-

sker at kunne tro på. Eller med andre ord: adskiller den modernitet Bon beskriver, 

og de greb han forsøger at beskrive den med, sig nævneværdigt fra tidligere tiders 

realistiske forfattere? Man kan med dette spørgsmål i baghovedet med fordel kon-

trastere Bons beskrivelser med Émile Zolas beskrivelse af Etienne Lantiers møde 

med kulminen i Montsou i indledningen til Germinal (1884-85). Lighederne mellem 

de to romaner er flere: Zola beskriver den mineindustri, som er det historiske 

grundlag for den Lorrainske industri, Bon beskriver, og begge forfattere har be-

skrivelsen af arbejdernes forhold og af storkapitalens ansvar overfor manden på 

gulvet som deres hovedærinde. Imellem dem står imidlertid mere end hundrede 

års historisk, kunstnerisk og teknologisk udvikling, så det er ingen overraskelse, at 

Zolas beskrivelse af kulminen adskiller sig markant fra Bons beskrivelse af fabrik-

                                                
4 ibid. 
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ken i Fameck, som eksempelvis i det øjeblik hvor Lantier første gang ser minen i 

sin helhed: ”Cette fosse, tassée au fond d’un creux, avec ses constructions trapues 

de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir 

un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde.”5 Minen an-

tager form af et forslugent dyr, i en besjæling der anskueliggør den tætte 

forbindelse mellem kapitalismens forslugne natur, arbejdernes miserable forhold 

og den fysiske lidelse, anskueliggjort ved minearbejderen Bonnemort, der hoster 

det rene kulslam op af lungerne. Sammenhængen forbliver dog her postuleret, kun 

garanteret af hovedpersonens indtryk, som det kommer til udtryk i det lille lui 

semblait, der relativerer beskrivelsen: Besjælingen er et udtryk for hovedpersonens 

sindstilstand og understøtter i dette lys de klassiske realistiske konventioner for 

virkelighedsgengivelse. 

 Skildringen af minen som et forslugent dyr ligger sig således i forlæn-

gelse af den ofte gentagede kritik af Zola, der afviser hans naturalistiske strategi 

som lidet mere end et skalkeskjul for politisk programmatisme af værste skuffe 

uden en egentlig interesse for eller evne til at skildre arbejderlivet som det leves, 

fremført ikke mindst af Georg Lukács: ”Die ’wissenschaftliche’ Methode Zolas 

drängt auf Durchschnittlichkeit und graue, statistische Mitte.”6 Zolas værker for-

mår alene at skildre modernitetens udvendighed, rum og struktur, argumenterer 

Lukács. Hvorimod hverken karaktererne og det liv, der leves i disse rammer, be-

skrives eller formidles overbevisende.  En kritik der understøttes eksempelvis af det 

faktum, at Zolas ’videnskabelige’ metode alt for ofte består i eksplicit at lade dati-

dens særdeles tvivlsomme sociologiske og medicinske afhandlinger tjene som 

skabelon for romanernes handling.7 Det er derfor ikke overraskende, at Zolas be-

                                                
5 Émile Zola: Germinal, Paris: Fasquelle 1955, p. 9. 
6 Georg Lukács: ”Zum hundertsten Geburtstag Zolas”, Balzac und der französische Realismus, 

Berlin: Aufbau Verlag 1952, p. 95. Lukács læsning af Zola er, som jeg vil vise det, langt fra over-

bevisende og er med rette blevet gendrevet utallige gange som hos Ian H. Birchall, der 

overbevisende argumenterer for at Lukács manglede både den fornødne viden og den fornødne 

vilje til at tage Zola alvorligt (Ian H. Birchall: ”Georg Lukács and the Novels of Émile Zola” in 

Diana Laurenson (ed.): The Sociology of Literature: Applied Studies, University of Keele 1978, pp. 

92-108).. Lukács ensidige læsning gør imidlertid ikke det spørgsmål, han rejser, mindre relevant: 

Hvordan gengiver litteraturen bedst det levede liv, indefra eller udefra? 
7 Et oplagt eksempel er det overdrevne fokus på arbejderens hang til drikkeri i Germinal og 

L’Assommoir, der er eksplicit inspireret af Dr. Valentin Magnans studie af alkoholisme De 

l’alcoolisme, des diverses formes du délire alcoolique et de leur traitement (1874) og Georges Stells 

studier af franske minearbejdere Les Cahiers de doléances des mineurs français (1883) (Richard H. 
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skrivelse af fabrikkens rum tjener som led i formuleringen af en sociologisk sam-

fundsbeskrivelse. Hvor Bon lægger vægt på at præcisere sin egen position i forhold 

til den modernitet, han beskriver, indskriver Zola uden blusel sin sociologiske og 

økonomiske teori i alle fortællingens led, i person og kropsbeskrivelser, i handlin-

gen og selv i beskrivelsen af landskabet og minens gange. Alt ligges til rette for det 

overordnede plot, og rummet bliver blot et medie for beskrivelsen af den underlig-

gende magtstruktur, måske tydeligst demonstreret i beskrivelserne af arbejdernes 

usle leveforhold: dårlig luft og manglende sanitet skaber grobund for sygdomme 

og dårligdom; de trange kår gør det umuligt for beboerne at opretholde deres an-

stændighed, og de tynde vægge gør de udskejelser dette giver anledning til, 

tydelige for enhver, i klar modsætning til borgerskabets boliger der bekræfter sub-

jektet i lukkede, private rum der sikrer intimiteten.8 

 Zola beskriver således gennemført og effektfuldt den nyetablerede mo-

dernitets formning af rummet og kroppene i en litteratur, der, som Henri 

Mitterand udtrykker det, alene herved udgør ikke alene et regulært brud med gæl-

dende litterære konventioner, men også et skridt frem i den videnskabelige 

forståelse af samfundet: ”C’est en soi une grande nouveauté dans la représentation 

romanesque de l’espace. C’est peut-être une grande nouveauté pour l’époque, 

dans l’analyse sociologique.”9 Man kan imidlertid argumentere for, at Zolas be-

drift ikke alene består i at applicere og understøtte den sociologiske beskrivelse af 

de sociale rum. Specielt romanens indledningsscene, men også en række senere 

rumlige beskrivelser af minen og af arbejderprotestens geografiske rum, introduce-

rer en mere uafklaret beskrivelse af rum og af forholdet mellem rum og 

produktivkræfter, som tillader os at tale om et mere gensidigt forhold mellem det 

fysiske rum og tekstens gestaltede rum end den umiddelbare, sociologiske læsning 

gør. Tendensen anes allerede i romanens berømte første afsnit: 

                                                                                                              
Zakarian: Zola’s ’Germinal’ – A Critical Study of its Primary Sources, Genève: Librairie Droz 1972, 

pp. 109-112; David Baguley: Émile Zola: L’Assommoir, Cambridge University Press 1992, p. 18). 
8 Cf. Colette Becker: Émile Zola, ”Germinal”, Paris: PUF 1984, pp. 104-5. 
9 Henri Mitterand: ”Le Roman et ses « territoires » : L’Espace privé dans Germinal” in Revue 

d’histoire littéraire de la France 85.3 1985, p. 423. 
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Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoile, d'une obscurité et d'une épaisseur 
d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, 
dix kilomètres de pavés coupant tout droit, à travers les champs de bettera-
ves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de 
l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges 
comme sur une mer, glacées d'avoir balayées des lieues de marais et de terres 
nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la 
rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres.10 

Etienne bevæger sig igennem mørket, gennem et landskab traverseret af stærke 

kræfter, horisontale linjer, der skærer subjektet fanget mellem roemarkernes rek-

tangularitet, vinden, den kun følte horisont og landevejen, der skærer sig tout droit 

gennem landskabet.11 Her er ingen transcendens, alle opadstræbende tendenser 

negeres af mørket, men et rent sammenstød mellem kulturens landskabsformende 

strukturer, vejen og roemarken, og naturens horisontale vidder, vinden, sumpene, 

de nøgne jorde og horisonten, med hovedpersonen fanget i mørket midt i denne 

urgamle konflikt, fanget midt i en betydningsspil han ikke forstår. Hans syn er så-

ledes ikke kun begrænset af mørket, men spærres uafladeligt af forskellige 

horisontale forhindringer, et plankeværk, banespor, en skrænt, en hulvej, der skif-

tevis viser og skjuler fragmenter af minebyen, efterhånden som Etienne bevæger 

sig frem langs vejens bane: 

Un chemin creux s’enfonçait. Tout disparut. L’homme avait à sa droite une 
palissade, quelque mur de grosses planches fermant une voie ferrée ; tandis 
qu’un talus d’herbe s’élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d’une vi-
sion de village aux toitures basses et uniformes.12 

                                                
10 Zola: Germinal, p. 7.  
11 For en nærmere beskrivelse af forholdet mellem horisontalitet og vertikalitet i Germinal se 

Jean-Michel Racault: ”A propos de l’espace romanesque : Le Prologue et l’épilogue de Germinal” 

in Les cahiers naturalistes 58 1984, pp. 71-87. Man kan endvidere med stor nøjagtighed se Zolas 

bestræbelse på at skildre Etiennes indfoldethed i landskabet i kontrasten til tidligere versioner af 

passagen, som de er bevaret i Zolas mange noter. Som her i et tidligt udkast, der helt mangler 

det endelige resultats delikate balance mellem subjektiv oplevelse og rumlige strukturer, men ta-

ger udgangspunkt næsten udelukkende i Étiennes synsvinkel: ”Dans la plaine rase, sous la nuit de 

mars, poser un homme qui marche. Il ne voit rien, il n’a conscience que de l’étendue par le vent 

qui souffle et vient de loin. La route noire á ses pieds, il ne la voit pas.” (Émile Zola & Colette 

Becker (ed.):  La fabrique de Germinal, Lille: SEDES 1986, p. 53.) 
12 Zola: Germinal, pp. 7-8. 
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Romanen tematiserer således allerede her, allegorisk, produktionen af rumlig ori-

entering som en proces, der indebærer læsning og fortolkning af tegn i bevægelsen 

frem langs teksten spor. Subjektet indskrives her, som et modsvar til Lukács’ an-

klage, i den rumlige konstruktion som både den drivende kraft i udviklingen og 

som den læsende instans, der forsøger at tolke og skabe sammenhæng i en virke-

lighed, der unddrager sig hans læsning, men vel at mærke subjektet som en 

tekstuel funktion, frem for den realistiske figur Lukács ønsker sig, som det bliver 

klart kort efter: Hovedpersonen er fanget i mørket fysisk, forståelsesmæssigt, socialt 

og økonomisk, hans vandring er en søgen efter arbejde, og det landskab, han be-

væger sig igennem, er en gåde for ham, indtil en venlig sjæl udpeger et par 

fikspunkter for ham: ”Et, de sa main tendue de nouveau, il désigna dans les té-

nèbres des points invisibles, à mesure qu’il les nommait.”13 Den gamle mand lader 

udsigelsen af de lokale landsbyer og fabrikkers navne ledsage af en pegen ud i 

mørket og understreger hermed hvorledes fortællingen ikke alene skaber den rum-

lige fornemmelse, men også hvorledes fortællingen skaber landskabet som levet 

rum, fyldt med betydning og sociale relationer: ”Les ténèbres demeuraient pro-

fondes, mais la main du vieillard les avait comme emplies de grandes misères”14 

Etienne kan stadig intet se, men den gamle mands udpegning af rummet og dets 

organisering lader arbejdernes lidelser stå klart for ham.  

 Prologen tjener således ikke alene til at præsentere de personer og ste-

der, Germinal søger at beskrive, men demonstrerer også, hvorledes romanen selv 

skaber disse steder og personer som typer for sociale rum. Romanen skaber allere-

de i indledningen et eksemplarisk socialt rum ud fra et mørke, der ikke er mindre 

uigennemtrængeligt end det, Etienne er fanget i. Forvandlingen er komplet ved 

romanens slutning, der præsenterer, hvad der nærmer sig en absolut negering af 

indledningen. Hvor Etiennes møde med kulminen er karakteriseret ved mørke og 

horisontalt mismod, er beskrivelsen af afslutningen, hvor Etienne atter drager mod 

Paris og revolutionens håbefuldhed, præget af høj sol og vertikale forandringsme-

taforer. Fra minens undergrund fremskriver romanen forventningen om: ”une 

armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour 

                                                
13 ibid. p. 10. 
14 ibid. p. 11. ”Ainsi le sens est-il une distribution spatiale de la différence marquée,” som Michel 

Serres udtrykker det i sin bog om Zola, Feux et signaux de Brume – Zola, Paris: Bernard Grasset 

1975, p. 201. 
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les récoltes du siècle futur.”15 Epilogen demonstrerer imidlertid ikke kun opgøret 

med prologens uoplyste landskab, men dvæler tværtimod ved de handlinger, der 

har ført frem til denne tilstand, og den måde, hvorpå de er indlejret i landskabet, 

et landskab arret og stribet af strejkens kampe: ”N’était-ce pas la Maheude sous 

cette pièce de betteraves?”16 som fortælleren reflekterer. Hvor roemarken i indled-

ningen fremstod som ren abstraktion, er den nu forlenet med et under, som 

Etiennes vandring og, kan vi tilføje, romanens narration har gjort tydelig: ”Tout 

l’obscur travail du bagne souterrain, si écrasé par la masse énorme des roches, 

qu’il fallait le savoir là-dessous, pour en distinguer le grand soupir douleuroux.”17 

Romanen skaber klarhed, ikke bare ved at skildre arbejdernes forhold og udspæn-

de de sociale relationer og uligheder, men også ved at tematisere hvordan disse 

sociale rum og relationer konstitueres og læses, og i forlængelse heraf ved at udka-

ste muligheden for en revolutionær genfortolkning af det sociale rum. Muligheden 

bliver dog, i overensstemmelse med romanens natur, uforløst. Romanens rum er 

en reproduktion af det sociale rum, men en reproduktion som sætter sine egne 

betingelser, og som derfor er begrænset i sine profetiske og politiske potens, men 

ikke desto mindre håbefuld. 

Kæder af ord  

Er konklusionen på Zolas roman håbefuld i en begrænset potens, er udgangspunk-

tet for Bons bestræbelser på at beskrive produktionens rum i Daewoo en udtalt 

magtesløshed. Hvor Zolas helt trods mørket og de optiske forstyrrelser begiver sig 

først modstræbende, siden frygtløst ind i fabrikkens univers, står Bons fortæller 

afmægtig på den anden side af hegnet.18 Og hvor Zolas arbejdere er fysisk under-

lagt kapitalens rå magt, men frie i ånden, er Bons afskedigede arbejdere fysisk fri, 

men desto mere underlagt den denationaliserede kapitalismes mentale bindinger, 

nedsunket i apati og depression efter fyringen. Interioriseringen af produktions-

strukturen er eksempelvis tydelig i et interview, hvor den tidligere fabriksarbejder 

                                                
15 Zola: Germinal, p. 499. 
16 ibid. 
17 ibid. p. 498 
18 ”Écrire avec l’absence,” som Dominique Viart formulerer det, ”François Bon : écrire les fractu-

res du monde” in Houppermans, Delzons, & de Ruyter-Tognotti (eds.): Territoires et terres 

d’histoires, Amsterdam & New York: Rodopi 2005, pp. 123-42. 
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Anne D. genfortæller en af sine drømme udløst af hendes tidligere kollega Sylvias 

selvmord: 

 – Puis, dans le rêve, j’étais à ma place, sur mon tabouret. Et je faisais les ges-
tes, je remettais les choses en place. Le rail devant moi avançait. Je voyais les 
griffes se déplacer, vitesse normale, bruit ordinaire, tout comme avant. Sauf 
qu’il n’y avait rien. Pas de châssis dessus.19 

Drømmen, der i detaljer beskriver det tømte fabriksrum, som Anne i realiteten 

aldrig har set, demonstrerer tydeligt, hvorledes arbejdslivet lever videre i de afske-

digede arbejdere, langt efter arbejdet reelt er ophørt. Beskrivelsen bekræfter 

imidlertid ikke bare fabriksstrukturens disciplinerende funktion, som den er be-

skrevet af Michel Foucault,20 men viser også hvordan denne interiorisering lader 

sig forhandle narrativt, gennem sproglige fordoblinger af det disciplinerende rum. 

Produktionsstrukturen består, men i drømmen, og i næste led i genfortællingen af 

drømmen, reformuleres forholdet mellem ansat og produktionsstruktur, således at 

Anne for det første kan formulere sin egen position i strukturen og for det andet 

kan redefinere denne position gradvist mod en egentlig løsrivelse. 

 Paradoksalt fungerer Bons virkelige interviewpersoner på denne måde 

som tekstuelle funktioner på linje med Zolas hovedperson. I genfortællingen og 

genforhandlingen af positionen indtræder personerne som strukturelle funktioner, 

som producenter af tekstuelle billeder og rum der uproblematisk glider ind i ro-

manens strøm, på niveau med Bons egne beskrivelser af fabriksrummet: ”Ses 

phrases étaient aussi précises qu’une photographie,21 siger Bon om Anne og frem-

hæver således hendes frasers billedskabende kvalitet. Men dermed opløser Bon 

også den absolutte modsætning mellem beskrivelsen og fabrikkens levede rum og 

understreger, hvordan romanens tableauer ikke er rent abstrakte øvelser, men 

tværtimod nært knyttet til beskrivelsen af den levede virkelighed arbejderne har 

oplevet. 

 Det er således ikke overraskende, at livtaget med selve den virkelige 

virkelighed derude synes nært forbundet med en stadigt mere koncentreret opta-

gethed af beskrivelsen af rum i Bons værker. Hvor Bons tidligere romaner, fra 

                                                
19 Bon: Daewoo, p. 69. 
20 Den disciplinerede fængselsindsatte, skoleelev eller arbejder: ”devient le principe de son pro-

pre assujettissement.” (Foucault: Surveiller et Punir, p. 204). 
21 Bon: Daewoo, p. 64. 
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debuten Sortie de l’usine (1982) til Calvaire des chiens (1990), har narrativiteten og gen-

givelsen af subjektive erfaringer i centrum, mister bøgerne gennem 90’erne, med 

en enkelt undtagelse, undertitlen roman og bliver stadigt kortere menneskeforladte 

beskrivelser med fokus på de rum, hvori det sociale liv udspiller sig. Teatre (Impa-

tience, 1998), fængsler (Prison, 1997), tog (Paysage Fer, 2000) og parkeringspladser 

(Parking, 1996) bliver dissekeret som levede rum i stiliserede beskrivelser, der kon-

trasterer den fysiske konstruktion af rum, teknik og institutioner til de 

selvbeskrivelser brugerne af disse rum har.22 Forbindelsen mellem sproglig gengi-

velse og konkret oplevelse søges altså i en form for minimal gengivelse af en 

minimal sansning af en konkret konstruktion eller komposition, i hvad François 

Bon med et begreb fra Gilles Deleuze betegner som en kæde af relationer. Begre-

bet kæde [chaîne] optræder i slutningen af Deleuzes første bog om filmkunsten som 

udtryk for Hitchcocks evne til at binde et handlingsforløb sammen med dets socia-

le baggrund, således at filmen fremviser historiens sociale betingethed og dermed 

indirekte filmens egne tilblivelsesvilkår simultant og konsistent med handlingstrå-

dens flyden: 

L'essentiel de toute façon, c'est que l'action, et aussi la perception et l'affec-
tion, soient encadrées dans un tissus de relations. C'est cette chaîne de 
relations qui constituent l'image mentale, par opposition à la trame des ac-
tions, perceptions et affections.”23 

Kæden udgør en formel sammenstilling af værk, materialitet og kontekst, et greb 

som ifølge Bon er essentielt for forståelsen af den samtidige litteratur og den ver-

den, den indskriver sig i: ”C’est ce concept de chaîne qu’il nous faudrait 

phagocyter pour penser autrement la littérature, la penser en incluant sa prati-

que.”24 Litteraturens praksis skal fremvises i kraft af de strukturelle greb der 

indrammer handlingstråden, i kraft af rytmen og materialiteten i den litterære 

tekst. Og netop denne sammenkædning gør, ifølge Bon, den litterære tekst i stand 

til, i kraft af sin implicitte strukturalitet, at konfrontere de strukturelle forandringer 

                                                
22 ”Le style de François Bon s’il s’est éloigné apparemment des pauvres parlers d’aujourd’hui, ne 

cesse de dire avec toujours plus d’efficacité l’inacceptable de tout réel.” (Jan Baetens: ”Mot: tra-

vail, Adjectif: Bon" in Esperienze letterarie 21:1 1996, p. 35.)  
23 Gilles Deleuze; Cinéma I – L’Image-mouvement,  Paris: Minuit 1983, p. 271.  
24 François Bon: Apprendre l’invention, Le Tiers Livre, p. 225 (net). Se også Sam DiIorio: ”Chaîne 

et Chaîne: Representation as Corrosion in François Bon’s Daewoo” in SubStance 111, 35.3 2006, 

pp. 5-22. 
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der foregår i verden omkring os, under et betegnet globalisering. Kæden er ifølge 

Bon udtryk for en isomorfitet verden og tekst imellem, der understreges af det fak-

tum at virkeligheden selv undertiden fremviser de kæder der binder fiktion og 

verden sammen: ”À Mont Saint-Martin, sur l’emplacement même de l’usine in-

cendiée, on a construit ce qui s’intitule fièrement « le plus grand hypermarché 

d’Europe ». Et cela ne nous concernerait pas dans la totalité de notre rapport au 

monde ? On vend aussi des livres, dans cet hypermarché…”25 Kæden betegner 

teksten og den udsigende bevidstheds indbundethed i en række sociale, teknologi-

ske og hermeneutiske spil, som det er den litterære teksts opgave gennem 

præcision og opfindsomhed at anskueliggøre og udfordre. Kun ved på denne må-

de at reflektere sin egen status som produkt og produktion på globale, 

kapitalistiske vilkår kan litteraturen formulere den globalisering der har taget over 

efter den kapitalisme, Zola beskrev. Kun ved at reflektere sin egen position i rela-

tion til globaliseringens usynlighed kan litteraturen gøre sig forhåbninger om at 

adressere et fællesskab på en måde der er sammenlignelig med Zolas beskrivelse af 

det revolutionære subjekt i sin samtid. 

Tidens fleksible lænker 

Til trods for at begrebet kæde står centralt i François Bons mange poetologiske 

skrifter, bliver det imidlertid aldrig for alvor klart, hvilket ontologisk eller episte-

mologisk grundlag begrebet tænkes at have.26 Kæden er hos Bon ikke et filosofisk 

begreb, men nærmere en metafor for en poetologisk tanke, som betegnelse for 

udsigelsens tidslige og rumlige afhængighed af situationen: 

Une chaîne dynamique, qui n’existe que le temps même de l’énonciation et 
selon le sens de cette énonciation, avec à une de ses extrémités le réel qui 
n’entretient pas de rapport avec sa représentation en dehors de cette énon-
ciation même.27 

                                                
25 Claude Lebrun; ”Le livre de reportage figure de l’imaginaire François Bon” in L´Humanité 

26/8/04. 
26 Ikke mindst François Bon: Exercice de la littérature – formes neuves de récit pour une réalité 

transformée, www.tierslivre.net/ftp/exercice.pdf, pp. 54-59, (27/9/07). Se i øvrigt Bons omfatten-

de samling af såvel kortere som længere tekster på hans hjemmeside Le Tiers Livre 

(http://tierslivre.net/). 
27 Bon: Exercice, p. 54. 
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Udsigelsen er i sin udsigelse kædet sammen med på den ene side den situation, 

den udsiges i, og på den anden side den udsigende bevidsthed; og denne dobbelte 

binding søges udnyttet i en litterær praksis, der i kraft af dokumentarisk præcision 

vil fremvise de forhold udsigelsen er indbundet i. Naturligt for forfatterens syns-

vinkel på egen tekst er fokus på udsigelsen og dens berøringsflader, spørgsmålet 

om tekstens placering i forhold til de samfundsstrukturer og bevidstheder den be-

rører, reflekteres ikke hos Bon. 

 Beskrivelsen bærer naturligvis affiniteter med Nancy’s overvejelser 

over litteraturen som commerce, men for bedre at kunne følge argumentets kon-

struktion hos Bon, og for at tilføje en anden synsvinkel på problematikken, vil det 

være formålstjenligt for et øjeblik at vende blikket mod den kontekst, kædebegre-

bet er hentet fra, nemlig Gilles Deleuzes sene forfatterskab. Begrebet chaîne er ikke 

blandt de centrale i Deleuzes forfatterskab, end ikke i den senere periode hvor 

filmbøgerne bliver til. Det optræder i filosofisk sammenhæng kun i omtalen af 

Hitchcock i sidste kapitel af L’image mouvement, i en håndfuld kommentarer herpå 

samt ganske kort i to forelæsninger om Leibniz og i Le Pli.28 Det er karakteristisk at 

kæden, til trods for de forskellige sammenhænge begrebet optræder i, aldrig beteg-

ner en organisk sammenhæng som den, Bon beskriver, men tværtimod en ikke-

formidlet sammenkobling, en maskinel assemblage af distinkte elementer, der lige 

såvel som at forbinde, adskiller og fragmenterer. I L’image mouvement er det Hitch-

                                                
28 En læsning af denne del af Deleuzes forfatterskab med udgangspunkt i chaîne begrebet vil 

uvægerligt give et noget andet billede af hans filosofi i sammenligning med den fremherskende 

deleuzianisme, der næsten udelukkende tager udgangspunkt i Deleuzes tidligere forfatterskab ud 

fra begreber som simulakrum, rhizom og flugtlinjer. Som Frederik Tygstrup har beskrevet det, er 

styrken i Deleuzes tænkning hans konsekvente: ”sammenbinding af det vitalistiske og det forma-

listiske i én figur.” (Frederik Tygstrup: ”Livet og formerne. Efterskrift” in Carlsen, Nielsen & 

Rasmussen (eds.): Flugtlinier. Om Deleuzes filosofi, København: Museum Tusculanum 2001, p. 

274). Fokus vil således her i lige så høj grad være på den formalistiske side af Deleuze, på hans 

beskrivelser af den måde, hvorpå vi kan konceptualisere ting og begivenheder, der befinder sig i 

ren tilblivelse. Herved bliver Deleuze interessant også i en fremadrettet tænkning af politiske og 

kritiske potentialer i kunsten som modsvar til de, der blot afviser Deleuzes filosofi som løs og 

uengageret, som det eksempelvis gøres i rigt mål af Alain Badiou (Deleuze « La clameur de 

l’Etre », Paris: Hachette 1997 & Logiques des Mondes – L’être et l’événement, 2, Paris: Seuil 2006, 

pp. 403-410) og Badiou inspirerede filosoffer som Peter Hallward (Out of this World: Deleuze 

and the Philosophy of Creation, London & New York: Verso 2006) og Slavoj Zizek (Organs 

without Bodies: On Deleuze and Consequences, New York: Routledge 2004). Bestræbelsen her er 

altså at forsøge at læse Deleuze konstruktivt og at læse konstruktivt med Deleuze, en bestræbel-

se man også ser hos eksempelvis Ian Buchanan (Deleuzism: A Metacommentary, Edinburgh 

University Press 2000). 
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cocks underminering af den umiddelbare handlingstråd gennem introduktionen af 

sociale forviklinger, der frarøver karaktererne ejerskabet af deres handlinger. Et 

mord hos Hitchcock er aldrig bare et mord, men indvæves i et net af sociale relati-

oner: ”L’action, c’est par exemple un crime. Mais les relations, c’est une autre 

dimension, d’après laquelle le criminel « donne » son crime à quelqu’un 

d’autre.”29 Mordet er ikke det egentlige, men forbliver et rent symbol eller måske 

rettere symptom på en underliggende orden, der lader handlingen passere gen-

nem en serie af substitutioner og først derved giver den egentlig eksistens.  

 Det er naturligvis freudianeren Hitchcock, der her beskrives, men det 

interessante er i denne sammenhæng den måde, hvorpå de sociale relationer ifølge 

Deleuze indfældes og indfolder sig i værket. Relationen er aldrig udsagt, men 

kommer altid til udtryk i kraft af indtrykkenes og handlingernes utilstrækkelighed. 

Tingen er aldrig bare en ting, men pakken er en bombe, lysestagen, rebet etc. et 

mordvåben og fuglene absolut ikke bare fugle, og det vel at mærke, i kraft af me-

sterens suspense, langt før noget sker. Tilsvarende er handlingen aldrig fuldbyrdet, 

mordet er ikke bare mord, men del af et spil, og opklaringen aldrig absolut. Bille-

der og handlinger fordobler sig i en kæde, der gennem utilstrækkeligheden viser ud 

over handlingen selv: ”Donc nous sommes pris dans une chaîne d’images, chacun 

à sa place, chacun étant lui-même image.”30 Billederne peger ud over sig selv i en 

kæde, der indbefatter selv os som beskuere. Tanken giver kun for alvor mening, 

hvis man forstår begrebet billede i den specifikke betydning Deleuze udvikler i 

L’image-mouvement og L’image temps. Billedet har hos Deleuze ikke en repræsentatio-

nel karakter, det giver ikke bevidsthed om noget afbildet, men er i sig selv 

bevidstheden om det viste: ”Bref, ce n’est pas la conscience qui est lumière, c’est 

l’ensemble des images, ou la lumière, qui est conscience, immanente à la matiè-

re.”31 Lyset, der er enheden af alle billeder, er i sig selv bevidsthed, immanent i 

materien og gennemtrængende alt. Subjekt og objekt er i billedet forbundet i en 

bevidsthed, der er på én og samme tid afbildning og det afbildede. 

 Kæden er her at forstå som det, der forbinder verden og bevidstheden 

i billedet, ikke i en fast sammenhæng, men i en ustabil konstellation der til trods 

for dens flygtighed skaber identitet, eller som Deleuze beskriver det i en forelæs-

ning om Leibniz monadologi og forholdet mellem sjæl og krop: ”La matière 

                                                
29 Gilles Deleuze: Pourparlers, Paris: Minuit 1990, p. 78. 
30 ibid. p. 63. 
31 Deleuze: L’Image mouvement, p. 90. 
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seconde m’appartient, appartient à ma monade pour autant qu’elle entre sous le 

vinculum, la chaîne, la chaîne substantielle qui m’appartient ou qui me caractéri-

se.”32 Kroppen, la matière seconde, og bevidstheden, ma monade, bekræftes i deres 

sammenhæng idet kroppen for en stund indgår i en kæde med bevidsthedens mo-

nade. Kæden er den struktur, der tillader forbindelsen at opstå ved at skabe en 

form, hvori forbindelsen opstår, men denne form har ingen autoritet og undermi-

nerer således i samme nu denne forbindelse. 

 Filmens særkende er i forlængelse heraf, at den, i kraft af kameraets 

mekaniske bearbejdning af billeder, kan bearbejde billedet direkte, men vel at 

mærke i et tidsligt flow, der underminerer det fotografiske billedes stasis og lader 

billedernes mangfoldighed udfolde sig inden for klippets ramme. Man aner allere-

de i denne beskrivelse filmens dobbelte natur: Filmen lader tiden flyde, men 

begrænser den i samme bevægelse; eller omvendt: Filmen begrænser tidens flow, 

men lader netop derved tiden opstå som filmisk handling, som en evig tidslighed, 

der rækker ud over den snævre situation, optagelsen fandt sted i. Og den enhed, 

der binder disse forskelle sammen, er klippet, eller på fransk le plan: ”Le plan, c’est 

le mouvement, considéré sous son double aspect : translation des parties d’un en-

semble qui s’étend dans l’espace, changement d’un tout qui se transforme dans la 

durée.”33 Klippet udtrykker bevægelsen på to måder samtidigt: som resultatet af 

figurernes bevægelse inden for den filmiske ramme; og i kraft af den tid, der ud-

spændes af filmens ind- og afspilning, som udtryk for tiden selv som global enhed 

af alle tidslige forandringer. 

 Det er denne dualisme, der er kernen i bevægelsesbilledet, som har 

givet navn til første del af Deleuzes film værk. Filmen konstruerer bevægelse, men 

er samtidig selv en bevægelse i en større sammenhæng, ligesom den i sidste instans 

låner sin bevægende kraft fra en større bevægelse. Bevægelsesbilledets tidslighed 

fremskriver en kausal hændelsesrække og indskrives i et større net af hændelser og 

fremstår således som en udtryksform, der på én og samme tid understøtter og un-

                                                
32 Gilles Deleuze: ”Leibniz - L’âme et le corps, Cours Vincennes - St Denis, 25/05/1987”, Les 

Cours de Gilles Deleuze, www.webdeleuze.com. Forelæsningen er et forstudie til Deleuzes Leib-

niz monografi Le Pli, hvori han uddyber sin beskrivelse af Leibniz’ begreb vinculum – de bånd der 

forbinder bevidsthedens monade med den levede krop, ikke i en fast konstellation, men nærme-

re i form af en kontinuerlig afprøvning af kombinationsmuligheder: ”Le vinculum en tant que 

membrane ou paroi opère une sorte de tri sur les monades qu'il reçoit comme termes.” (Gilles 

Deleuze: Le Pli – Leibniz et le baroque, Paris: Minuit 1988, p.  151). 
33 Deleuze: L’Image mouvement, p. 33. 
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derminerer en rationalistisk verdensopfattelse, en udtryksform, der på én og sam-

me tid bekræfter det kapitalistiske samfunds funktionelle organisering og udfordrer 

denne på den mest radikale måde. Filmen udfolder med andre ord en social sam-

menhæng ud fra og ind i de mekaniske billeders strøm, men indfoldes samtidig i 

en større socialitet, der udfordrer denne konsensus. Bevægelsesbilledet betegner 

hos Deleuze filmens historiske konstruktion som gengivelse af de sociale normer 

for handlinger og rationalitet omsat til kunstnerisk praksis. L’image-mouvement er i 

denne forstand en filmens historie som en socialt determineret og situeret realis-

me.34 Og Hitchcocks kæder betegner øjeblikket, hvor denne konstruktion bliver 

gennemskuelig for sig selv. Værket over dem alle er her Vertigo, der på mesterlig vis 

indvæver heltinden i et spind af relationer, som fordobler sig i uendelige lag af 

forviklinger, som på en og samme tid underminerer og bekræfter den sociale or-

den: 

« Vertigo » nous communique un véritable vertige ; et, certes, ce qui est verti-
gineux, c’est, au cœur de l’héroïne, la relation de la Même avec la Même qui 
passe par toutes les variations de ses rapports avec les autres (la femme mor-
te, le mari, l’inspecteur).35 

Hitchcocks fordoblinger, demonstreret ved heltindens dobbeltgængernatur, passe-

rer selv igennem en serie af fordoblinger i mødet med filmens andre figurer. 

Fordoblingerne har altid en forklaring funderet i historiske fakta, sociale forhold 

eller familieforbindelser, men denne forklaring forskydes også altid mod en ny 

fordobling, der underminerer den sociale struktur. Virkeligheden er altid den 

samme, og virkeligheden er altid en anden i en struktur, der ikke bare spejles, men 

                                                
34 Deleuzes filmbøger præsenterer, som blandt andet Jacques Rancière har gjort opmærksom på 

det (La Fable Cinematographique, Paris: Seuil 2001, pp. 145-52), to forskellige analyser af filmhi-

storien. Begge opstiller, som Deleuze selv præsenterer det i sit forord, historisk og filosofisk 

funderede taksonomier over filmiske billeder, men hvor første bind lægger hovedvægten på det 

filmhistoriske og den metodiske udvikling af en terminologi, perfektionerer andet bind filmens fi-

losofiske potentiale. Ikke desto mindre læses første bind oftest alene som en optakt til 

formuleringen af tidsbilledet. (Se f.eks. Barbara M. Kennedy: Deleuze and Cinema: The Aesthetics 

of Sensation, Edinburgh University Press 2000 og Ronald Bogue: Deleuze on Cinema, New York 

& London: Routledge 2003.) Set I dette lys kan en læsning af L’Image Mouvement hjælpe til at ka-

ste lys over ikke alene filmens placering i en social, historisk kontekst, men også over filmens, og i 

næste led kunstens, potentiale og æstetiske funktion i en social kontekst, som det eksempelvis 

kan ses i Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsens interessante filmstudier (Sociology through the 

Projector, London and New York: Routledge 2007, p. 3). 
35 Deleuze: L’Image mouvement, p. 276. 
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også afspejler sig i filmens tidslige og rumlige organisering i kraft af hovedperso-

nens anfald af svimmelhed, vertigo, der anskueliggøres med det berømte dolly zoom, 

der forvrænger baggrundens rum, mens forgundsfiguren forbliver uændret. Denne 

optiske illusion kompletteres af filmens brug af San Franciscos rum og landskab, 

der grafisk fordobler og destabiliserer personernes indre liv, og, i kraft af Hitch-

cocks brug af suspense, af publikums forventede tilstedeværelse, som overalt 

indskrives som en spejling af personernes tolkninger af egne handlinger, mest 

prægnant i scenerne i  klokketårnet hvor publikums forventninger om action for-

dobles i hovedpersonernes forventning om det samme, først hos Scottie, siden hos 

Judy. På denne måde skaber Hitchcock en struktur, der demonterer det kendte 

rum og med det de kendte sociale bindinger og forbindelser, alt indenfor en lettil-

gængelig kriminalhistorie. Med Jeffrey A. Bells ord viser filmen: ”the uncommon 

within the concrete, common reality,”36 og det vel at mærke sådan at det alminde-

lige ikke blot bliver baggrund for tilsynekomsten af det egentlige, men tværtimod 

fremvises i sin kompleksitet. Realiteten fremvises hos Hitchcock ikke bare som en 

lineær sammenhæng, men derimod som et sammenkædet netværk af relationer, 

der spalter og spejler historiens narrative tid i såvel mediets som samfundets kon-

kurrerende tidsligheder. 

Litterær geometri 

Vi må i forlængelse heraf spørge os selv om noget sådant overhovedet er tænkeligt 

i et litterært værk? Om litteraturens fortællende natur egner sig til på denne måde 

at fremvise komplekse, ikke-formidlede sociale sammenhænge, som destabiliserer 

og udfordrer handlingstrådens flyden?  Vi kan om ikke andet fastslå en række lig-

hedspunkter mellem Zolas fremvisning af subjektets tidslige indfældning i rumlige 

strukturer og filmens rammesætning af tidens strøm. Beskrivelsen af de socialt de-

terminerede rum i Germinal tjener som ramme for handlingen, men tillader også 

handlingen at reflektere de rumlige strukturer og således genforhandle rammebe-

tingelserne for sin egen eksistens.37 Men også på et mere overordnet plan 

                                                
36 Jeffrey A. Bell: Philosophy at the Edge of Chaos: Gilles Deleuze and the Philosophy of Difference, 

Toronto, Buffalo & London: Toronto University Press 2006, p. 37. 
37 Jean-Michel Racault beskriver præcist rumbeskrivelsernes dobbelte rammekarakter i Germinal: 

”Le décor de la route de Montsou a bien ici la valeur d’un « cadre » au double sens du terme : 

site matériel de l’action dans les deux séquences, mais aussi borne posée au début et à la fin du 
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reflekterer romanen sin egen status. Den funktionelle stratificering af rummet kon-

strueres af Zola som reference for en samfundsteori, men markerer også en 

kapitalistisk samfundsorden, som romanen som produkt og underholdning selv er 

indskrevet i. Tekstens gestaltning og refleksion af rumlige strukturer bidrager såle-

des på denne måde til at skabe forbindelseslinjer, kæder om man vil, som 

fremviser strukturelle forhold, der ligger ud over, hvad der er umiddelbart synligt i 

situationen for både personer og læsere.  

 Ifølge fortælleren i Daewoo er der her tale om en roman, netop fordi 

teksten er i stand til at fremmane de sociale spil, som den givne situation ikke selv 

præsenterer for beskueren: 

Finalement, on appelle roman un livre parce qu’on a marché un matin dans 
ce hall où tout, charpente, sol et lignes, était redevenu géométrie pure (j’y re-
viendrai le déménagement fini, aprés la vente aux enchères, et cette dernière 
fois ce jour-ci tandis que le nouveau propriétaire s’instaillait, et que les vigiles 
m’avaient refoulé), et la territoire arpenté, les visages et les voix, les produire 
est ce roman. Ils appellent le récit parce que le réel de lui-même n’en produit 
pas les liens, qu’il faut passer par cette irritation ou cette retenue dans une 
voix, partir en quête d’un prénom parfois juste évoqué, et qu’on a griffonné 
dans le carnet noir. Les noms de ceux qui ne sont plus, comme autant 
d’appels d’ombre. La masse que cela supposait de figurer, reconstruire : il n’y 
a littérature que par le secret tenu.38 

Romanen giver stemme til den masse af arbejdere, som ikke længere er ansat på 

fabrikken. Ved første øjekast adskiller denne bestræbelse sig ikke synderligt fra 

tidligere tiders socialrealisme, som ganske ofte har haft som erklæret mål at være 

stemme for de svage, tale på vegne af de, der ikke selv havde kræfter til at løfte 

deres røst fra hverdagens kampe. Det er imidlertid værd at notere sig at de verber 

hvormed Bon betegner denne bestræbelse – produire og reconstruire – på ingen måde 

fremstiller formidlingen af de andres tale som en neutral affære. Tværtimod un-

derstreger Bon, at selve reproduktionen af det levede liv er genstanden for den 

litterære produktion. Teksten opstår i spændingen mellem virkelige hændelser, 

virkelige skæbner og den tålmodige genopbygning heraf i en kunstig ramme.39  

                                                                                                              
roman comme pour encadrer le déroulement de la narration.” (Racault: ”A propos de l’espace 

romanesque”, p. 86.) 
38 Bon: Daewoo, p. 14. 
39 Jf, Valéry Hugotte : ”Des mains mutilées et des vies prises sur les romans de François Bon” in 

La Revue des Lettres modernes, 1425:30 1999, pp. 173-87. 
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 Livet skaber netop ikke selv de forbindelseslinjer, der er nødvendige 

for at genskabe det, men det er tværtimod kun fordi livet har forladt bygningerne, 

at det litterære værk kan samle trådene. Kun fordi fabrikkens funktionelt organise-

rede rum er blevet til rent geometriske former, kun fordi talen er blevet erstattet af 

en trækning eller en skælven og personerne til de blotte navne, er det muligt at 

producere det, der kunne have været livet på Daewoo fabrikken, i et værk der ikke 

blot forsøger at indpasse arbejdernes oplevelser i en kendt skabelon, men tværti-

mod skaber sit udtryk ud fra disse oplevelser. Rummet er her den helt afgørende 

kategori. Skildringen af fabrikkens og byens rum er skelettet hvoromkring fortæl-

lingen konstrueres, og det er tankevækkende, hvor nært Bons beskrivelser af 

rummet ligger Deleuzes beskrivelser af filmens rum i L’image mouvement som un espa-

ce quelconque, et rum der har mistet den funktionelle organisering af 

delelementerne, sin heterogenitet og enhver metrisk dimensionering: ”C’est un 

espace de conjonction virtuelle, saisi comme pur lieu du possible.”40 

 Filmens rum er et espace quelconque, et hvilket som helst rum, et vilkår-

ligt rum, i den forstand at den filmiske reproduktion af det homogene, levede rum 

giver det en ny eksistens som en blank tavle for filmens udtryk, et singulært rum i 

filmens tidlige strøm. På samme måde er Bons rent geometriske fabriksrum ikke 

længere udtryk for en abstrakt modernitet, som ved hans første besøg, men 

tværtimod et vidne, om end et tavst vidne, om det liv, der har været levet her.41 

                                                
40 Deleuze: L’Image mouvement, p. 155. Flere kommentatorer fremhæver ligheden mellem Bons 

tekstuelle billeder og filmens formsprog. (Klaus Semsch: ”François Bons ’Poetik der Binnentex-

tualität’: Reflexionen aus den ateliers d’écriture und ihrer narrative Praxis” in Andreas Gelz & 

Ottmar Ette (eds.): Der Französischsprachige Roman heute, Stauffenburg Verlag 2002, pp. 111-

123). Sam Di Iorio præciserer dog med udgangspunkt i Bons gentagne afvisning af filmen som 

udtryksform: ”Bon’s novel thus reframes the traditional boundaries separating word and image: 

rather than reject cinema as fundamentally different, it recreates it in its own likeness.” (“’Tout 

passe sur l’image’: Writing and Looking in François Bon’s Autoroute” in Contemporary Franch and 

Francophone Studies 9:3 2005, p. 281.) Bon benytter filmens formsprog som ét blandt andre 

sprog, han henter fra den omgivende verden. Manet van Montfrans fremhæver således også 

med stor ret Bons inspiration fra teatret (”François Bon et la mécanique de la langue” in Sylviane 

Coyault (ed.): L'écrivain et sa langue : romans d'amour de Marcel Proust à Richard Millet, Cler-

mont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal 2005, pp. 159-174.  
41 Ian Buchanan argumenterer for to slags postmoderne rum hos Deleuze : ”As Deleuze nar-

rates it, then, what emerges in the years following the Second World War are two separate but 

dialectically connected cinematic traditions: a European tradition of any-spaces-whatever and 

(by implication) a Hollywood tradition of non-places; or, to put it another way, a neo-realism of 

the bombed-out city and a hyperrealism of suburban monoculture.” (“Practical Deleuzism and 

Postmodern Space” in Martin Fuglsang & Bent Meier Sørensen (eds.): Deleuze and the Social, 
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Der sættes et skel mellem fabrikkens rum som led i koreanernes globale produkti-

onsapparat, karakteriseret med modernistiske beskrivelser som presque abstrait og 

futuriste,42 og så den rene geometri, som bygningerne udgør løsrevet fra denne 

funktionelle organisering, og netop i dette skel foregår romanens sammenkædende 

virksomhed. 

 På samme måde som helten og fortællingen hos Zola konstruerer og 

dekonstruerer landskabet i deres fremadskridende bevægelse, foregår gestaltningen 

af rum hos Bon i en stadig genforhandling af forholdet mellem levet, organiseret 

rum, som det også konstrueres i bogens tableauer og narrative fortælling, og rum-

mets rene eksistens eksemplificeret ved den forladte fabriksbygning og konstitueret 

i kraft af tekstens komposition og rammesætning af de narrative elementer. Hvor 

konstruktionen af rum for Zola er forudsætningen for tekstens udsigelse, en forud-

sætning han reflekterer og problematiserer, fastholdes forholdet mellem levet og 

vilkårligt rum hos Bon ubestemt, som en kontinuert forhandling der forløber dre-

vet frem af tekstens læsning. Rummet optræder således i litteratur som film som et 

destrueret, singulært, geometrisk rum, der fungerer som negativ for fremstillingen 

af handlingen, et rum som netop derfor, som Deleuze beskriver det, bliver en kata-

lysator for den tidslige udveksling af synkrone og diakrone sammenhænge, et 

medie for etablering af kæder der afprøver tekstuelle tilkoblingsmuligheder i for-

hold til såvel læseren, som større sociale sammenhænge; og i forhold til såvel den 

samtidige situation som erindrede og rekonstruerede sociale og mentale sammen-

hænge. 

 Hermed kastes lys over romanens indledende sætning: ”Refuser. Faire 

face à l’effacement même.”43 Denne proklamation er naturligvis møntet på mod-

standen mod den vold som fabrikslukningen udgør for de tidligere arbejdere, men 

den slet skjulte kritik af modernismen tydeliggør, at her også er tale om en litterær 

strategi: For at fortælle arbejdernes historie nytter det ikke at gøre socialrealistisk 

front mod en magt, som for længst er videre i det globale system, men det nytter 

heller ikke at dekonstruere magtpositionen som sådan i et rent avantgardistisk ud-

tryk. Beskrivelsen af Daewooarbejdernes komplekse situation kræver et udtryk der 

vover at konfrontere både det tab, de har været ude for, og det meningstab som 

                                                                                                              
Edinburgh University Press 2006, p. 139.) Man kan med en vis ret argumentere for, at Bon net-

op søger at kombinere disse to slags rumbeskrivelser i sine senere romaner. 
42 Bon: Daewoo, p. 9. 
43 ibid. 
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det litterære udtryk står overfor. Kun ved at konfrontere sig med den forladte 

bygnings rene geometri, ser Bon sig i stand til at konfrontere det litterære sprog og 

det litterære systems indre spændinger. Og det er i denne figur Bons forståelse af 

kæden forenes med Deleuzes filmiske kæder. Fortællerens konfrontation med fa-

brikkens rum er ganske rigtigt en udsigelsesposition, der lader teksten træde i 

forbindelse med omgivelsernes organisering, men det bærende element er ikke 

subjektet, men tværtimod rummet, der griber ordet og bærer det ud i større kon-

tekster langs fabriksbygningens organisering som led i en global økonomi, som 

ramme for arbejdernes sociale liv og som spejling af den litterære tekst egen place-

ring i et økonomisk og diskursivt kredsløb.  

 Bons rumlige globaliseringskonstruktioner udgør på denne måde et 

reflekteret svar på den udfordring,, som Nancy implicit stiller litteraturen: i kraft af 

konfrontationen med litteraturens egne eksistensbetingelser, sådan som den isce-

nesættes gennem den realistiske beskrivelse af samtidens produktionsrum, kan 

litteraturen formidle mellem et partikulært udsigelsespunkt og en historisk hori-

sont, en horisont som hos Zola var revolutionen, men som i dag er overtaget af 

globaliseringen. Svaret er imidlertid ikke Bons eget, men resultatet af en dialog 

med tidligere tiders litterære konfrontation mellem rum, historie og subjekt, som 

det har udkrystalliseret sig hos de tidlige realister, men også som det er udviklet 

igennem det tyvende århundredes franske litteraturhistorie.  

 



 



 

 

Infraordinært 

François Bons optagethed af rum kan måske synes en smule anakronistisk al den 

stund, de fleste er enige om, at postmodernismens rumliggørelse af historien er et 

overstået kapitel, og at alle i dag er optaget af at restaurere de historiske kategorier 

gennem refleksioner over eksempelvis mindesmærkers, vidnesbyrds og traumers 

både personlige og kollektive erindringsspor, måske som en direkte reaktion på 

globaliseringens eskalerende rumliggørelse. Den dokumenterende tilgang til rum-

met som social og måske endda historisk kategori har imidlertid sin egen historie, 

den kan nemlig spores til Bons måske stærkeste inspiration Georges Perec. Rum-

met står centralt i hele Perecs forfatterskab som en katalysator for sprogets 

afsøgning af den verden, vi befinder os i. Både i hans romaner og i en række korte-

re beskrivelser og inventaropgørelser af forskellige rum, som f.eks. Paris’ Place 

Saint-Sulpice, og, måske stærkest udtrykt, i Espèces d’espaces fra 1974, der er et veri-

tabelt katalog over rumligheder distribueret fra sidens kantede format over gaden, 

byen, landet og verden til rummet selv, verdensrummet, espace. Perec er imidlertid 

interessant i denne sammenhæng, ikke bare fordi han har influeret Bon, men fordi 

hans refleksioner over problemet ikke lader sig forsimple efter ovenstående model. 

Perecs beskrivelser af rum indebærer ikke nogen afvisning af det historiske, men 

reflekterer tværtimod rummet som en erindringskonstellation, som i sig selv inde-

holder en historicitet. En kort beskrivelse af Perecs forfatterskab og dets placering i 

forhold til den nye franske litteratur kan således både kaste lys over litteraturens 

forhold til globaliseringens eskalerende rumligheder og hjælpe til at trække nogle 

linjer i den nyere franske litteraturhistorie, der binder nye bestræbelser sammen 

med den globaliseringsproces, jeg beskrev i afhandlingens første del.  

 Rumligheden er således også hos Perec knyttet til en refleksion over 

litteraturens placering i sin samtid, mere præcist som et udtryk for en søgen efter 

en ny realisme, der kan give litteraturen fornyet relevans også i en samfundsmæs-

sig forstand, sådan som han giver udtryk for det i det tidlige essay ”Pour une 

littérature réaliste”: 



Infraordinært 

128 

Toute littérature réaliste est révolutionnaire, toute littérature révolutionnaire 
est réaliste. Il ne s’agit d’une école, d’une technique ou d’une tradition : la 
fonction de la littérature est d’être réaliste ; c’est quand elle est réaliste qu’elle 
est littérature ; c’est quand elle s’en écarte qu’apparaissent les failles, les lacu-
nes, les échecs. Le réalisme est, d’abord, la volonté de maîtriser le réel, de le 
comprendre et de l’expliquer.1 

Essayet er udarbejdet som del af det kollektive projekt La Ligne générale og er trykt i 

tidsskriftet Partisans i 1962, tre år før udgivelsen af debutromanen Les Choses. Der er 

på alle måder tale om en tidlig formulering, der bærer præg af det kollektive ar-

bejdes tendens til forsimpling og polemisk positionskamp. Formuleringen er og 

direkte rettet mod på den ene side Sartres krav om politisk engageret kunst og på 

den anden side Nouveau Roman bevægelsens bestræbelse på deskriptiv objektivitet. 

Forfatterne ønsker, med Perec i spidsen, at formulere en realisme, der hverken 

forfalder til den engagerede litteraturs politiske programmatisme eller Nouveau Ro-

man forfatternes afvisning af subjektet, der beskrives som en reaktionær accept af 

tingenes tilstand, bogstaveligt talt. Svaret er, som det fremgår, en litteratur, der 

forbinder sig dialektisk til virkeligheden, som hverken angriber den dogmatisk eller 

underlægger sig den, men besidder viljen til at beherske, forstå og forklare virke-

ligheden, med vægten lagt på det midterste led.  

 Beskrivelsen er specifikt knyttet til en marxistisk analyse og så skema-

tisk, at den rejser flere spørgsmål end den besvarer.2 Men dette tidlige forsøg på en 

poetik, kaster alligevel lys over det senere forfatterskab og placerer det i en littera-

turhistorisk kontinuitet, som det ofte befinder sig på randen af. Perec beskrives 

ofte, til trods for sit tilhørsforhold til en række forskellige litterære grupperinger, 

som lidt af en outsider i fransk litteratur, én der paradoksalt ikke kan grupperes, 

som i kraft af diversiteten og kompleksiteten i forfatterskabet undslipper sig de ka-

tegorier den franske litteraturhistorie stiller til rådighed.3 Ikke desto mindre er der 

næppe mange, der står mere centralt end Perec, når man ser på den betydning, 

                                                
1 Georges Perec: ”Pour une littérature réaliste” in L.G. Une aventure des années soixante, Paris: 

Seuil 1992, p. 53. 
2 Jf. Manet van Montfrans: Georges Perec – La Contrainte du réel, Amsterdam: Rodopi 1999, pp. 

42-47. 
3 Det er således karakteristisk, at Perec ikke fylder meget, heller ikke i de nyeste franske littera-

turhistorier. I Denis Holliers A New History of French Literature fra 1989 nævnes han således slet 

ikke, og i Jean-Yves Tadiés La littérature française : dynamique et histoire fra 2007 bliver det til tre 

omtaler i løbet af værkets 1800 sider. 
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han har haft som inspiration for senere generationer af forfattere i Frankrig og 

internationalt. En betydning der utvivlsomt hænger nøje sammen med hans be-

stræbelse på at skildre virkeligheden effektivt og kompromisløst. En bestræbelse 

som, om end i vidt forskellige former, løber som en rød tråd gennem forfatterska-

bet i en nuancerende og frem for alt eksperimenterende videreførelse af den 

intention, han allerede i Ligne générale tiden giver udtryk for. En videreførelsen der 

først og fremmest kommer til udtryk i form af en litterær praksis, mere end i en 

egentlig poetik. 

 Intentionen i ”Pour une littérature réaliste” ligger således ikke langt fra 

den firfoldige strategi Perec 16 år senere præsenterer i teksten ”Notes sur ce que je 

cherche.” Perec kategoriserer her sine værker ud fra fire felter, fire ”modes de in-

terrogation”4: det sociologiske, det autobiografiske, det ludisk eksperimenterende 

og ”le romanesque”, det fortællende, narrative som kommer stærkest til udtryk i 

romanen La Vie mode d’emploi, selvom det også her suppleres med en række andre 

tekststrategier. Fire felter som trods værkernes forskellighed angiver forskellige 

perspektiver til belysning af det eller de samme spørgsmål, spørgsmål som i sidste 

ende angår det realistiske, idet de spørger til relationen mellem litteraturen og den 

virkelighed, den skriver sig i. Alle fire fortællemodi vender sig således ikke primært 

indad, men forholder sig afsøgende til personernes placeringer i kollektive netværk 

og spil. 

 Selv de mest autobiografiske værker præsenterer således sin hovedper-

son i kraft af en række kollektive parametre og ikke mindst erindringer. 

Erindringsværket Je me souviens  fra 1978 består således, som undertitlen Les choses 

communes røber det, af erindringer ikke af de mest intime øjeblikke, men tværtimod 

af de mest banale og dagligdags, det vil sige de fælles ting, som former et liv. Og W 

ou le souvenir d’enfance (1975) kontrasterer erindringerne om Perecs barndom, hvor 

hans mor blev interneret af tyskere og senere omkom i Auschwitz, med beskrivel-

ser af et autoritært samfund med svaghed for sportsdyster af makabert tilsnit, 

beskrivelser der på godt og ondt mimer sci-fi litteraturens og dystopiernes tekno-

kratiske samfundsbeskrivelser. Holocaust beskrives således både som et personligt 

traume og som et fælles projekt, som er både beskrevet i og beslægtet med littera-

turens magtbeskrivelser.  

                                                
4 Georges Perec: ”Notes sur ce que je cherche” in Penser/Classer, Paris: Hachette, 1985, p. 10. 

Se også Tania Ørum: ”Det infra-ordinære” i Karin Petersen & Mette Sandbye (eds.) Virkelighed, 

virkelighed! Avantgardens Realisme, København: Tiderne Skifter 2003, pp. 133-69. 
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 Tilsvarende må de eksperimenterende eller ludisk legende aspekter af 

forfatterskabet ikke forveksles med avantgardistisk afstandstagen fra samfundet, 

men tværtimod som en næsten naturvidenskabelig afsøgning af sprogets potentiale. 

Til trods for at værkerne ikke altid er umiddelbart tilgængelige for læseren, melder 

Perec sig derfor ikke ud af kollektivet. Hans eksperimenter er rettet mod at få en 

større eller dybere forståelse af den fælles virkelighed, vi bevæger os rundt i, og 

forstår på grundlag af konventioner og vane, men hvis egentlige betydningspoten-

tiale, i en fælles forstand, unddrager sig os; eller som han selv formulerer det i det 

korte essay ”Approches de quoi ?” fra 1973: 

Comment parler de ces « choses communes », comment le traquer plutôt, 
comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent 
engluées, comment leur donner un sens, une langue : qu’elles parlent enfin 
de ce qui est, de ce que nous sommes.5 

Hvor medierne og nyhederne beskriver samfundet med udgangspunkt i de ekstraor-

dinære begivenheder – katastrofer, brud, begivenheder, de gode historier – skal 

litteraturen søge kollektiviteten, det fælles i det infraordinære, i det net af almindelig-

heder, som vi ikke ser, fordi vi har vænnet os til dem. Litteraturens rolle er således 

at afsløre eller optrævle disse almindeligheder og fremvise de strukturer, der gæl-

der på dette niveau, og måske endda finde en god historie eller to. Perec søger at 

fremskrive et fællesskab nedefra og op, og hans litteratur fremstår i denne udlæg-

ning som et decideret svar på Nancys bøn om en litteratur, der afsøger grænsen 

mellem det singulære og det fælles: en litteratur som finder det fælles i det singu-

lært oplevede og fremskriver en kollektivitet, der altid er åben for det usete, det 

uventede.   

Rumligheder 

Bestræbelsen kan eksempelvis iagttages i Espèces d’espaces, hvor den styrer såvel tek-

stens konstruktion, som de konklusioner, der drages af undersøgelsen. Værket er 

som beskrevet tidligere en afdækning af en række forskellige rum. Teksten zoomer 

ud fra bogen side, det rektangulære rum hvori der skrives på pæne lige linjer – 

eller som det beskrives, med Perecs vanlige afmålte humor.: 

                                                
5 Georges Perec: ”Approches de quoi ?” in L’infra-ordinaire, Paris: Seuil 1989, p. 11. 
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Une ligne assez strictement h 
 o 
 r 
 i 
 z 
 o 
 n 
 t 
 a 
 l 
 e  
 se dépose sur la feuille blanche, 
noircit l’espace vierge, lui donne un sens, le vectorise.6 

Konstruktionen vækker mindelser om tidlige avantgarders leg med typografien i 

form af figurdigte, ordrivninger og meget andet, men understreger også at Espèces 

d’espaces, ud over at være en pænt horisontal tekst, mimer en række vertikale tekst-

strukturer, som står centralt i hele Perecs forfatterskab, nemlig listen og indekset.7 

Teksttyper som ikke så meget vektoriserer rummet, som gør det til en matrix for 

betydning, en samling af tekstuelle rum, som opstilles hierarkisk eller sideordnet alt 

efter hensigt. Sidens rum kan udfyldes på to måder som afspejler tekstens dobbelte 

karakter af indeksikalt tegn, et aftryk af de mange tekstuelle udtryk der også præ-

ger verden derude, og ekspressivt medie til indfangning af løsrevne tale- eller 

tankeblokke i skriftrækker, der fra udsigelsens partikulære udgangspunkt søger eller 

afsøger en horisont, enten i form af mødet med verden derude, eller som grænsen 

for en erindring. Når Perec således vertikaliserer tekstens horisontalitet, er det så-

ledes både for at pege på de to forskellige tekstligheder, som spilles ud mod 

hinanden værket igennem, og for at gøre opmærksom på horisonten som noget, 

der ikke blot gradvist etableres i tekstens forløb, som et puslespil der samler sig til 

et billede; horisonten er selv til forhandling og udfordres af de tekstelementer, der 

fragmenterer og hierarkiserer. 

 Men trods disse forbehold er Espèces d’espaces også en fortælling, en 

hæsblæsende flugt gennem de katalogiserede rum. Teksten sværter rummet, fylder 

det ud og giver det retning, en retning der fører Perec videre fra sidens rum til 

                                                
6 Georges Perec: Espèces d’espaces, Paris: Galilée 1974, pp. 17-18. 
7 Jf. Bernard Magné: ”Georges Perec on the Index” in Yale French Studies 105, 2004, pp. 72-88. 
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sengens, der mimer menneskekroppen, gennem værelset, der danner rammen om 

individet, over lejlighedens iscenesættelse af hverdagens rutiner og funktioner, 

gennem døren, ad trappen, til bygningens minisamfund, og videre ad gaden ud i 

byen og helt ud på landet, der danner grænsen til de større rum – nationen, le pays, 

verden og verdensrummet, l’espace – som i modsætning til de første ikke lader sig 

opleve, men som tværtimod fungerer som struktureringer af mødet mellem forskel-

lige oplevede rumligheder.  

 Rummet konstrueres således nedefra og  op og indefra og ud. Med 

udgangspunkt i dels den enkelte sansning, dels bevidstheden om skriftens og den 

skrivendes egen rumlige eksistens som udgangspunkt for konstruktionen af større 

rum. Perecs metode er naturligvis inspireret af tidligere og samtidige sociologiske 

beskrivelser af samfundets spatiale organisering.8 Men hans præsentation er 

grundlæggende fænomenologisk, hvorfor samfundet i teksten konstrueres på 

grundlag af den individuelle erfaring, som fremstilles i sin konflikt med de stratifi-

ceringer af rummet, der dikteres oppefra og udefra. Derfor er det naturligvis ikke 

nationen, der har Perecs interesse blandt de større rum: ”Je ne pense pas avoir 

quelque chose de spécial, ou de spatial, à ajouter en ce qui concerne mon pays,”9 

konstaterer han tørt. Kategorien verden, derimod, har i hans optik et langt større 

potentiale som beskrivelse af det kollektive møde mellem forskellige rumbeskrivel-

ser: 

Le sentiment de la concrétude du monde : quelque chose de clair, de plus 
proche de nous : le monde, non plus comme un parcours sans cesse à refaire, 
non pas comme une course sans fin, un défi sans cesse à relever, non pas 
comme le seul prétexte d’une accumulation désespérante, ni comme illusion 
d’une conquête, mais comme retrouvaille d’un sens, perception d’une écritu-
re terrestre, d’une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les 
auteurs.10 

Verden angiver ikke en totalitet, der dikterer spatiale inddelinger, ej heller en 

uoverkommelig udfordring, som det så ofte beskrives i globaliseringslitteraturen, 

men fremstår som en måde at forstå vores kollektivitet på. Verden er hos Perec en 

                                                
8 Michael Sheringham understreger forbindelserne til Henri Lefebvre og Michel de Certeau (Mi-

chael Sheringham:  ”Attending to the everyday: Blanchot, Lefebvre, Certeau, Perec” in French 

Studies 54:2, pp. 187-99), 
9 ibid. p. 101. 
10 ibid. p. 105. 
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aktivitet, en skrivende, kortlæggende praksis, hvori vi alle deltager i vores dagligliv, 

og som vi kan præge, hvis vi minder os selv om at vi er med til at handle. Igen 

ligger beskrivelsen meget tæt op af Nancy’s forestillinger om fællesskabet og ikke 

mindst om verden som en kategori, der tillader opstillingen af alternative verdens-

billeder, frem for som et enten truende eller håndterligt udtryk for verdens 

homogenitet. 

 Verden og verdensskabelsen er i denne forstand en passende ramme 

for Perecs rumbeskrivelser, der i sidste ende fremstår mere som en konstruktion 

end som en sociologisk afdækning: ”Mes espaces sont fragiles : le temps va les user, 

va les détruire.”11 Tiden opsluger alle oplevede rum, barndommens by ligner al-

drig sig selv når man vender tilbage, og Perecs skrift er derfor at forstå som 

skabelsen af en geografi, men en geografi som afsøgende sætter sit spor i en flygtig 

rumlighed, som ikke lader sig begrænse af nationale barrierer: ”laisser, quelque 

part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.”12 En markering som 

ikke er stabil, som ikke er en afgrænsning, men tværtimod et udkast, en erindring 

ridset i barken på et træ nær barndommens gade, en verden indfanget i et partiku-

lært udtryk som i kraft af sin partikularitet bliver universelt tilgængeligt. Det er i 

den partikulære beskrivelse af rummet,, at dets generelle og sociale determinatio-

ner bliver synlige og åbner mod forståelsen i endda større sammenhænge. 

 Identiteten hænger derfor generelt ikke særligt godt fast hos Perec, 

men har en tendens til at opløse sig i partikulære udtryk og impressioner, som for-

deler sig i kollektive mønstre. Et forhold der måske kan være med til at forklare 

Perecs en smule perifere position i franske litteraturhistorier. For uanset hvordan 

man vender og drejer ham, kan det være svært at se ham som eksponent for en 

særligt fransk tradition. Perec er måske snarere at regne som en global forfatter i 

den forstand, at hans eksperimenterende realisme markerer overgangen fra en 

national ramme til en litteratur, der beskæftiger sig med verden, ikke sådan som 

den tager sig ud inden for en bestemt tradition, men tværtimod sådan som den ser 

ud med udgangspunkt i denne tradition. Perecs realisme tager sit udgangspunkt i 

såvel 1970’ernes Paris som hans barndomserindringer fra samme sted og Villard-

de-Lans i de franske alper, hvor han tilbragte krigen i skjul hos sin fars familie, 

efter hans mor blev interneret.13 Men i kraft af præcisionen i Perecs beskrivelser 

                                                
11 ibid. p. 122. 
12 ibid. p. 123. 
13 Jf. David Bellos: Georges Perec – une vie dans les mots, Paris: Seuil 1994, pp. 59-71. 
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får de relevans langt ud over denne snævre horisont. For selvom beskrivelsen er 

knyttet til et partikulært sted, er dette sted, dette rum, som Perec på flere niveauer 

gør opmærksom på det, allerede før nedskrivningen en fiktion. Selvom beskrivel-

sen er stedfæstet, er den altid allerede hjemløs i både tid og rum. 

Littérature-monde 

Det er imidlertid ikke alle, der tolker denne hjemløshed som udtryk for en globalt 

potentiale, tværtimod. Faktisk bruges Perec og hans kolleger i Oulipo ofte som 

bevis for påstanden om den franske litteraturs tiltagende anæmi fra 1960’erne og 

frem: ”Coupé de ses fondamentaux, le récit, l’intrigue, l’imaginaire, les personna-

ges, l’émotion, le roman n’est plus qu’un os de seiche,”14 som forfatteren Jacques 

Rouaud formulerer det i det indledende essay i den meget omtalte antologi Pour 

une littérature-monde fra 2007 der følger op på et manifest af samme navn, trykt i Le 

Monde tidligere samme år underskrevet af 44 prominente franskskrivende forfatte-

re. 

 Såvel antologi som manifest forsøger, inspireret af verdenslitteratur dis-

kussioner andre steder i verden, at lancere ideen om en littérature-monde på fransk til 

erstatning for den forkætrede frankofoni. Begrebet frankofoni er, argumenterer for-

fatterne, for altid præget og defineret af den koloniale fortid og derfor både 

mentalt og strukturelt centreret i Paris, med resten af den fransktalende verden 

som mere eller mindre perifer periferi. Der er derfor behov for en begrebsforskyd-

ning, der giver de perifere litteraturer ret til at optræde på egne vilkår og på 

niveau med den ’oprindelige’ franske litteratur.  

 Bestræbelsen er naturligvis sympatisk og forståelig, men, som det bliver 

tydeligt i Rouauds essay, er der en tendens til at operere med en på én gang auto-

ritær og reduktiv forestilling om den franske litteratur, hvis skygge man forsøger at 

skrive sig ud af. Det gælder ikke alle bidrag, der er interessante indlæg fra eksem-

pelvis Eduard Glissant og Maryse Condé, men den grundlæggende præmis synes 

at være forestillingen om en fransk litteratur, der sygner hen – med mindet om 

tidligere tiders storhed som det, der binder forestillingen om frankofonien sam-

men. Kritikken er således ikke i så høj grad knyttet til de principielle politiske 

problemer som til det forhold, at den franske litteratur ikke kvalitativt synes at ha-

                                                
14 Jean Rouaud: ”Mort d’une certaine idée” in Michel Le Bris & Rouaud (eds.): Pour une littératu-

re-monde, Paris: Gallimard 2007, p. 19.  
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ve en status, der kan retfærdiggøre dens dominans. En ejendommelig konstrukti-

on, der bunder i en æstetisk dom. Et krav om en vital realisme, som ifølge 

manifestets ophavsmænd ikke længere kan indfris indenfor hexagonen, med det 

resultat, at der er behov fra frisk blod udefra. Frankrig og den fransktalende ver-

den – manifestet berører ikke spørgsmålet om sproglig hybriditet eller kreolisering 

med et ord, og i antologien berøres det kun meget perifert – har et behov, et uer-

kendt behov, for litteratur fra de egne af verden, hvor folk stadig er i kontakt med 

virkeligheden og har rigtige, korporlige erfaringer at skrive på.15 

 Det er svært at se bort fra den koloniale arv, der lever videre i denne 

konstruktion, men det mest interessante er i denne sammenhæng alligevel 

Rouauds konstruktion af det franske forfald. Rouaud henter sin beskrivelse af en-

depunktet for det franske storhed i Claude Simons  roman  La Route des Flandres fra 

1960, hvor han på basis af sine egne oplevelser som soldat under anden verdens-

krig beskriver den franske nations nederlag til den tyske invasionshær ved 

Maginot-linjen, der, som Rouaud specificerer det, kan læses som et billede på den 

franske litteratur selv: ”La ligne Maginot, ce peut être tout aussi bien la prose 

française et sa prétendue rigueur d’une impeccable clarté.”16 Stringensen i fransk 

lyrik sidestilles med Maginot-linjen, der anakronistisk insisterede på klassiske mili-

tære dyder som værn mod den modernistiske tyske krigsmaskine, der uden tøven 

brugte den nye teknologi i form af kampvogne til at bøje rummet og simpelt køre 

uden om franskmændenes manifestation af deres territoriale integritet. Billedet er 

således ikke ueffent. Maginot-metaforen understreger sammenhængen mellem det 

manglende udsyn i den franske politiske selvforståelse i årene frem til anden ver-

denskrig og nationallitteraturernes mangler stillet overfor den gryende 

globalisering.  

                                                
15 Analysen deles af Rouauds medredaktør Michel Le Bris, som udstrækker den til at gælde de 

litteraturteoretiske skoler, der har domineret i Frankrig i de sidste årtier. Skoler Le Bris ser som 

medskyldige eller måske ligefrem hovedansvarlige i mordet på den franske historie: ”Je mes sens 

du coup héritier, aussi, d’une longue histoire, responsable en quelque sorte d’une aventure ina-

chevée qu’il m’appartient, avec d’autres, de prolonger. À ce titre, la foule des petits hommes 

gris, déconstructeurs, intertextualistes, structuralistes, Diafoirus formalistes m’est toujours appa-

rue comme une foule ennemie, acharnée à détruire le seul trésor qui m’importais. Gagner un 

autre espace, où respirer plus large, loin d’eux, devenait une nécessité.” Michel Le Bris:: ”Pour 

une litérature-monde en français” in Le Bris & Rouaud (eds.): Pour une littérature-monde, Paris: 

Gallimard 2007, p. 43. 
16 ibid. p. 13. 



Infraordinært 

136 

 Analysen begrænser sig imidlertid ikke til den franske poesi, også ro-

manen står for skud i bogstavelig forstand, personificeret ved den modige kaptajn 

de Reixach, som dør for tyskernes kugler: 

C’est bien la fin d’un monde, et plus précisément la fin de la France, c’est-à-
dire de sa fiction fondatrice, autant dire la fin du chevaleresque, la fin des 
romans de chevalerie, et par la même occasion la fin du roman.17 

Tyskerne dræber ridderligheden og dermed på en gang, må man forstå, den fran-

ske revolution som fødselsmyte for den moderne franske nation og den franske 

litteraturs rødder i den middelalderlige romance. Tyskerne dræber med et skud 

både den franske nation og den franske litteratur, og resten af det tyvende århund-

rede er blot at forstå som en udstrakt dødsrallen, hvor Simon som den eneste lyser 

op i elendigheden som den, der, ud fra sine oplevelser under krigen, skriver krøni-

ken om Frankrigs dødsproces. 

 Hvis Simon er helten, en tragisk og ikke spor ridderlig helt naturligvis, 

er Robbe-Grillet, og kun afledt Oulipo-gruppen, skurken. Robbe-Grillets manifest 

for en ny roman betragtes af Rouaud som selve dokumentationen for den krise 

litteraturen befinder sig i. Robbe-Grillets opgør med den Balzac’ske realisme læses 

som et opgør med selve princippet om narrativitet, men hans primære forbrydelse 

er imidlertid en anden: ”Robbe-Grillet ne fait mention de la guerre.”18 ”Don’t 

mention the war” er tydeligvis ikke et gangbart råd mere, men måske kunne 

Rouaud have brugt Basil Fawltys freudian slips som en påmindelse om, at der nogen 

gange er mere under overfladen, selv når man holder sig til kun at beskrive den. 

 Rouaud står langt fra alene med sin kritik af Robbe-Grillet, som vi 

også så det demonstreret af Perec i ”Pour une littérature réaliste.” Rouauds afvis-

ning af Oulipogruppens bestræbelser virker derimod mindre velovervejet. Det er i 

hvert fald klart, at Perec ikke uden videre lader sig ramme af den samme kritik. 

Krigen er overalt i Perecs værk, selv om det på ingen måde lever op til Rouauds 

forestillinger om konstruktiv realisme. Perec fortæller, i lighed med Simon, histori-

en om Frankrig efter krigen, men fra et udgangspunkt, der er mere optaget af 

humanitetens forhold til krigens forbrydelser end nationens forfald. Det er således 

karakteristisk at littérature-monde bevægelsens ureflekterede krav om udenlandsk 

                                                
17 ibid. pp. 14-15. 
18 ibid. p. 17. 
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input i mange tilfælde synes at åbne for nationalromantiske bevægelser, der blot 

har hjemme andre steder i den trods alt store fransksprogede verden.  

 Perecs svar på krigens udfordring er således en anden end den, 

Rouaud foreskriver. I stedet for at kigge sig om efter inspiration andre steder i 

verden, fortrækker Perec at kigge indad, eller rettere på det der står lige foran 

ham, for at afsøge de potentialer for erkendelse og handling som den foreliggende 

virkelighed tilbyder. Det er en strategi, der er alt andet end navlepillende, men 

tværtimod åben for kollektiviteter på en langt mere radikal måde end den blotte 

og bare import af realismer fra andre egne af verden. Perec søger at reflektere glo-

baliseringen fra den position, han indtager i verden, og i forlængelse heraf at 

reflektere denne plads i lyset af en større verden. Skulle man fremføre en kritik 

mod Perec, ville det derfor ikke være, at han i vidt omfang begrænser sit udsyn til 

franske forhold, men at han ikke i tilstrækkelig grad formår at reflektere de be-

grænsninger verdenssynet selv betyder for perceptionen af det lokale. Perecs 

værker er nok udtryk for på en gang divers og samlet bestræbelse på en afdækning 

af betydningspotentialerne i den virkelighed, der omgiver ham, i lyset af en kollek-

tiv erindring, der igennem Perecs værk åbner sig mod verden. Men det er svært at 

få øje på aspekter hos Perec, som peger på det åbne verdenssyn selv som en kilde 

til undertrykkelse og forsimpling, sådan som det er beskrevet af Alberto Moreiras, 

og sådan som det ufrivilligt demonstreres af Le Bris og Rouaud, når de i bestræ-

belsen på at være åbne reducerer forfattere fra resten af verden til at være 

leverandører af oprindelighed og ’global’ forankrethed. En kritik som er indfoldet i 

Bons demonstration af globaliseringens usynlighed, og som videreudvikles i en 

række andre nyere franske forfatterskaber.  



 



 

 

Tvillingeblik 

Bons udforskning af det globaliserede rum, som det opleves og leves i et konkret 

perspektiv er en bestræbelse som kan genfindes hos en lang række samtidige fran-

ske forfattere som Marie Darrieussecq, Michel Houellebecq, Frederic Beigbeder, 

Marie Ndiaye og mange andre. Men en af de mest kompromisløse og interessante 

refleksioner over litteraturens placering i det globaliserede rum og af de begræns-

ninger det globaliserede blik har, finder man hos filosoffen, poeten, filmskaberen 

og romanforfatteren Pierre Alferi. Alferis roman Les Jumelles fra 2009 præsenterer 

således en lang udfoldelse af de ændringer i de politiske og statslige styringer af 

rummet som globaliseringen har medført, vel og mærke fortalt fra et meget be-

grænset rum – fra en position som gidsel, holdt indespærret i en ganske lille celle 

på Trémor fortet i Bretagne. 

 Romanen er således trods forfatterens uddannelse som filosof, ikke en 

forklædt filosofi, men låner fra både science fiction og spion-thrilleren idet den 

fortæller historien om regeringsmodstanderen Horacio Picq, der som led i sit ar-

bejde for undergrundsorganisationen Société Centrale midlertigt har påtaget sig 

en identitet som ph.d. studerende: ”pour réactiver à Paris ses activités d’activiste 

en simulant de studieuses études d’étudiant ou des recherches recherchées de 

chercheur,”1 som det mundret hedder hos Alferi. Gentagelserne er ikke bare en 

veludført morsomhed, men også et udtryk for at teksten ikke er en konventionel 

roman, men befinder sig mellem lyrikkens og prosaens udtryk. En position der 

kommer til udtryk i form af en konstant optagethed af de enkelte fraser og frase-

ringer, sådan som Alferi har beskrevet det i poetikken Chercher une phrase fra 1991. 

Teksten veksler mellem prosabeskrivelser af Picqs oplevelser og lyriske beskrivelser 

af de syner, Picq får, når han kigger i den kikkert, der har givet romanen navn. 

Det er nemlig ikke en hvilken som helst kikkert, men selveste revolutionshelten 

Auguste Blanqui’s kikkert, som Picq finder i sin celle på fortet. Blanqui, der under 

pariserkommunen blev valgt in absentia som præsident, mens han sad fængslet, 

var også forfatter til det astronomiske værk L'Eternité par les astres, hvor han lance-

rede en teori om den evige genkomst baseret på atomernes kombinatorik, eller 

som han selv formulerer det: ”L’éternité joue imperturbablement dans l’infini les 

                                                
1 Pierre Alferi: Les Jumelles, Paris: P.O.L 2009, p. 11. 
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mêmes représentations.”2 Det er derfor ikke overraskende at Blanquis kikkert ikke 

bare kan bruges til at kigge ud af vinduet fra cellen, men indstillet på stjernehimlen 

kan bruges til at se uendeligt langt ud i verdensrummet og ligefrem til at se både 

frem og tilbage i tiden, når man drejer på kikkertens fokuseringshjul. 

 Inden vi kommer så langt, vil det imidlertid være på sin plads at skitse-

re handlingen i lidt flere detaljer. For selv om handlingen er meget begrænset og 

udspiller sig inden for et meget begrænset rum, er det en ganske kompliceret histo-

rie. Picqs ophold på fortet er således dobbelt betinget, dels som et studieophold 

der er nødvendigt for at opretholde facaden som studerende, dels som en kær-

kommen lejlighed til at arbejde på den tekniske side af modstandsarbejdet: ”pour 

mettre au point un prototype de barricade adapté à l’évolution de l’urbanisme et 

des stratégies policières.”3 Universet er således meget genkendeligt, men også kari-

keret og sat på spidsen. Måske derfor er handlingen forskudt til en ikke særlig fjern 

utopisk fremtid, nærmere bestemt: ”Le jeudi neuf avril deux mille neuf aux alen-

tours de dix-neuf heures trente,”4 som romanens første linjer lyder. En utopisk 

fremtid som er så nær, at den, selv om den ligger en lille måned efter romanens 

udgivelse, må forventes at ligge før det tidspunkt, hvor de fleste læsere læser Alferis 

indledende linjer, herunder naturligvis det tidspunkt, hvor denne gengivelse skri-

ves og læses.  

 Manøvren giver Alferi en dobbelt effekt: den indskriver værket i en 

utopisk tradition, der befinder sig imellem det politiske og det litterære, og som har 

stærke forbindelser til populærlitterære genrer; men den fastholder også den utopi-

ske distance på et minimalt niveau, som intensiverer den resonans mellem teksten 

og den verden, den beskriver. Denne minimale afstand er helt konsistent med Al-

feris forståelse af det litterære sprog, specielt prosaen sådan som han har beskrevet 

det i Chercher une phrase og en række kortere tekster blandt andet publiceret på 

hjemmesiden remue.net: ”La prose désigne cette tension maximale entre une for-

me qui ne se connaît pas de modèle et un champ réel qui ne laisse pas de point de 

vue surplombant.”5 Afstanden skal således ikke forstås som en reference, men som 

et spændingsfelt mellem to forskellige domæner, som eksisterer separat. Ikke sådan 

                                                
2 Louis-Auguste Blanqui: L’Éternité par les astres, Paris: Germer Baillière 1872, p. 76. 
3 Alferi: Les Jumelles, p. 13. 
4 ibid. p. 7. 
5 Pierre Alferi: ”Vers la prose” in remue.net (net). Remue.net har publiceret en samling kortere 

tekster af Pierre Alferi skrevet til forskellige tidsskriftsnumre som af den ene eller grund ikke er 

udkommet.  
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at forstå, at teksten er fanget i impotens, afskåret fra virkeligheden, men tværtimod 

i den forstand, at den litterære tekst har relevans netop i kraft af sin afskårethed, 

på egne præmisser. Der er således intet hierarki mellem tekstens niveauer, ikke 

nogen form for sprog, der har en privilegeret tilgang til verden, det er blot forskel-

lige skrifttyper, som flyder gennem et nu: 

Je ne fais pas de différence entre citation et description, référence et vision. 
Tout est sur le même plan. Je ne peux pas m’interdire d’être, dans ce que 
j’écris, là où je suis. L’universel passe justement par l’ici et le maintenant : ce 
n’est pas le même ici, pas le même maintenant, mais la marque de sa singu-
larité nous renvoie à la nôtre.6  

Alferis minimale forskel er således direkte sammenlignelig med Nancys beskrivelse 

af litteraturens pligt til at forhandle forholdet mellem den enkelte og fælleskabet: 

”inscrire la singularité/la communauté,”7 som han, som tidligere refereret, formu-

lerer det i La communauté désœuvrée. Alferis oplevelse er singulær, undfanget i et her 

og et nu, som ikke lader sig oversætte, men som interagerer med en universalitet, 

som selv manifesterer sig i eller rettere passerer igennem et her og et nu, som re-

flekteres og aktualiseres af den skrivende. Forfatteren fortæller ikke et nu, men 

fortæller i et nu, som afgrænser sig fra forestillingen om en fælles tid, hvorved det 

fælles bekræftes som en enhed af afgrænsende og opgrænsende singulariteter, eller 

som det formuleres af Nancy: ”Seule la limite est commune, et la limite n’est pas 

un lieu, mais elle est le partage des lieux, leur espacement.”8 Det fælles er steder-

nes afgrænsninger som placerer dem i et rum, og litteraturens opgave er ikke alene 

at kortlægge dette territorium, men at producere og reproducere processen, sådan 

som det også er tydeligt i Perecs reproduktion af den rumlige konfrontation af ste-

der i Espèces d’espaces. 

Kompression og brud 

Litteraturens hovedærinde bliver således hos både Perec og Alferi den produktive 

diskrepans mellem det universelle og det singulære, sådan som den indfolder sig i 

                                                
6 Pierre Alferi: ”Sekai non butai wa Kotoba de aru” (”Verdens ting er ord”, interview afholdt på 

fransk og oversat til japansk af Manoko Ono) in Eureka jan. 2002, pp. 195-; her citeret fra Agnès 

Disson: ”Pierre Alferi, compactage et déliason” in Écritures contemporaines 7, 2003, p. 258. 
7 Nancy: La communauté désœuvrée, p. 182. 
8 ibid. 
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sprogets udtryk; i forfatternes fraser som undfanges i en eksperimenterende om-

gang med de sproglige muligheder som forfatterens tids/rumlige her og nu slice 

tilbyder. Metodisk adskiller de to forfattere sig dog. Hvor Perec søger kollektivite-

ten gennem næsten adspredt reproduktion og fragmentering af offentlige rum, 

excellerer Alferi i produktionen af koncentrerede singulære rum, der knytter til 

større sammenhænge. Alferis poetiske metode beskrives af ham selv som en dob-

belt strategi, der søger lyriske brudflader og sproglig kompression af 

hverdagsbilleder.9 

 Metoden har sit måske tydeligste udtryk i samlingen Kub Or, der tager 

sit navn efter det franske svar på en Maggiterning, en samling af syv gange syv 

digte af syv vers med hver syv fødder. Sproglige kraftben, der ind- og udfolder en 

singulær sansning, et indtryk, som i denne beskrivelse af fjernsynets ind- og ud-

foldning af stuens og verdens rum: 

en cas de transport tombée 
la nuit boum ou sur le coup 
de vingt heures pincement 
vivement contempler le 
tronc vert cravaté sur fond 
bleu exécrable oui mais 
qui vous en apprend de belles 
 
petit écran10 

Nyhedsstudiets skærende blå danner baggrund for værtens torso, le tronc vert cravaté, 

som rituelt træder ind i rummet når natten falder på, boum, kl. otte og formilder 

det oprørte sind en cas de transport, med gode, måske for gode historier, de belles, fra 

den store verden. Tv-skærmens lille firkant bliver et billede på Alferis egen poesi, 

der i sine små kvadrater koncentrerer og formidler indtryk fra den store verden på 

samme måde som tv’et kiastisk forbinder seeren, placeret i sit intime rum på den 

ene side af skærmen og selve verden i formidlet og forløjet form på den anden. I 

digtet reproduceres denne kiasme i form af en bevægelse fra dagliglivets følelses-

                                                
9 Jf. Alferi: Chercher une phrase, pp. 57-62 & Pierre Alferi & Olivier Cadiot: ”La mécanique lyri-

que” in Revue de Littérature Générale 1, 1995, pp. 3-22. (oversat til dansk af Carsten Sestoft i 

Den blå port 53, 2000.) Se også Agnès Disson: ”Pierre Alferi, compactage et déliason” & ”Para-

taxe et enjambement: La Poésie d’Anne Portugal et Pierre Alferi” in Etudes de langue et 

littérature françaises 85-86, 2005, pp. 195-205. 
10 Pierre Alferi: Kub or, Paris: P.O.L. 1994 (ingen paginering). 
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mæssige og praktiske udvekslinger markeret ved det indledende vers’ transport, som 

fases ud via to intensitetsmarkører – nattens pludselige indtræffen og skærmen blå 

intensitet – idet bevidstheden koncentreres og føres gennem skærmen ud mod en 

verden, som både domesticerer og informerer tv-seeren. 

 Billedet præsenteres i første omgang uden forklaringer, den kommer 

først i form af de undertekster, som Alferi betegner dem, som følger de enkelte 

terninger. Formen er karakteristisk opbrudt og første vers smider os ganske ufor-

beredte ind i en konstruktion, som skaber ligeså mange spørgsmål, som den 

besvarer. Udtrykket er både kompliceret og ligetil, idet dagligdags billeder, som 

nyhedsværtens fremtræden på skærmen, fragmenteres og monteres i en kontekst, 

som gør dem på en gang betydningsladede og fremmede. Alferis form er således 

på en gang stram, i kraft af hans formelle valg, der sætter strenge begrænsninger, 

og fri idet billeder og udtryk for lov at stå i deres egen ret, og digtets udtryk bliver 

som resultat heraf en kompakt enhed, som imidlertid er åben og interagerende i 

alle retninger, netop som det tematiseres i digtet selv. 

 Hermed fremtoner også en dobbelthed som er signifikant for forståelse 

af Alferis bestræbelse: den sproglige koncentration intensiverer og illustrerer ud-

vekslingen mellem den singulære oplevelse og de universelle vilkår, sådan som det 

foregår i kraft af tekstens mellemkomst. Teksten bliver på denne måde selv græn-

sen mellem det singulære og det universelle, den membran hvorigennem deres 

stofskifte foregår, men idet digtet selv reflekterer denne proces både tematisk og 

formmæssigt indskrives skellet singulær/universel også på et højere niveau. Selve 

tekstens membranfunktion bliver i på dette niveau samtidig et udtryk for litteratu-

rens universelle prætentioner, dens membranfunktion som en transkulturel og -

historisk idé og dens singularitet, som kanalisering af et indtryk og som medie for 

ønsket om at kanalisere et indtryk. Den sproglige og formelle koncentration tjener 

således som en metode til at udforske sprogets rolle i den grænsedragningsproces, 

Nancy omtaler, ikke bare på et umiddelbart niveau, som udtryk for kommunikati-

on, men også som udtryk for litteraturens og tekstens produktion af sproglige og 

kulturelle rum i kraft af de skel mellem singulært og universelt som teksterne sætter 

og formidler på et kategorialt niveau. Alferis kuber formidler et indtryk, men for-

midler eller forhandler også selve Alferis ønske om at formidle noget, vel at mærke 

ikke som en intention, men som aspekt ved sproget selv, det aspekt som også 

kommer til udtryk i Nancys bestemmelse af bogen som kommunikation og commer-

ce i sig selv.  
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 Til trods for at koncentrationen har sit stærkeste udtryk i Kub Or, ud-

vikles disse refleksioner i Alferis senere lyrik og romaner, hvor den stringente form 

brydes op til fordel for eksperimenter, der søger at kombinere det prosaiske med 

det lyriske, som her fra det indledende digt i Alferis seneste samling La voie des airs 

fra 2004: 

TON OREILLE OUVRE SUR UN MONDE 
invisible comme tu es 
invisible et me fais jacasser 
dans un bout de plastique 
depuis la chambre basse 
d’une voix basse âpres 
cette horreur d’hibernation – 
sur les pentes enneigées 
du quartier une jambe 
après l’autre 
a tracé une ligne âpres l’autre 
c’est tellement nouveau –  
ici je ne parle à personne 
et tout le monde entend 
l’air froid est conducteur.11 

Det prosaiske er dog ikke mere udtalt, end at der også her er tale om formelle eks-

perimenter, idet alle digte i La voie des airs kun består af én eneste sætning. Denne 

formalitet afslører, at syntaksen her har overtaget den rolle som metrikken og for-

men i grafisk forstand havde i Kub Or. Eksperimentet handler nemlig ikke kun om 

sætningslængden, men også om sætningen som logisk og udsigelsesmæssig kon-

struktion. Der er naturligvis ikke tale om ’ægte’ sætninger, men om 

sætningslignende konstruktioner, som erstatter punktummernes brud med glidnin-

ger og en omfattende brug af tankestreger, som pausemarkører, der i modsætning 

til punktummet tillader betydningsspor at vende tilbage efter et indskud. 

 Men også et par af sprogets andre syntaktiske markører er i spil i dig-

tet, nemlig det talende je og det lyttende tu. Digtets du er på banen allerede i det 

indledende ton, der via øret åbner vejen mod en verden. Men det er ikke en ver-

den, der er indeholdt i eller indeholder du’et selv. Du’et er fraværende, usynligt, 

ligesom jeg’et underminerer sin egen udsigende funktion, idet dets eneste omtaler 

                                                
11 Pierre Alferi: La voie des airs, Paris: P.O.L. 2004, p. 7. 
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er understregninger af dets impotens som underlagt den lyttende i det passive me 

fais og i kraft af dets manglende evne til at udføre sin funktion: ici je ne parle à person-

ne. Paradoksalt er dette netop i kraft af denne dobbelte impotens, at digtet virker: 

kun når du’et er usynligt, kan jeg’et tale til en verden fra dets isolerede position i 

kvarterets snedækkede landskab og sætte den kolde luft i svingninger som medie 

for stemmen. Luften fungerer på denne måde som metafor for digtets udsigelse af 

det fælles, som Alferi selv har præciseret det i et interview i forbindelse med bogens 

udgivelse: 

Les poèmes explorent cette image-idée d’un ‘milieu’ comme l’air, l’eau, qui 
soit à la fois vide, puisque c’est par là que ça circule, et qui ait quand même 
sa consistance à une moment donné, qui soit investi de forces, tensions, et qui 
donc prenne, précipite. C’est notre élément commun.12 

Luften er det fælles element, vi alle befinder os i, men også selve definitionen på 

det tomme rum, i en dagligdags forstand, og denne dobbelthed benytter Alferi til 

at illustrere udsigelsens skabelse af fællesskaber som en proces, der netop forudsæt-

ter den absolutte singularitet. Kun idet jeg’et taler ud i det tomme rum, med 

udgangspunkt i sin egen singulære og eksperimenterende omgang med sin væren, 

bliver den tilgængelig som model for en fælles forståelse, der aktualiserer og poten-

tialiserer det enkelte individ i relation til en kollektivitet. 

  Derfor er luften da også mere end en blot og bar metafor. Luften går 

igen i samlingens titel La voie des airs, der spiller både på luften som en vej, et medie 

for kommunikation, og på udtrykket voie d’eau for en læk i en båd, som indikation 

af at luften også er noget, der slipper ind og hæmmer talen, fylder den med luft og 

truer hele konstruktionen med sprængning. For titlen kan selvfølgelig også, blandt 

mange andre muligheder, læses som La voix des airs, luftens stemme som en påmin-

delse om et af kernebegreberne i Chercher une phrase, nemlig ideen om at litteraturen 

har en stemme, en stemme som vel at mærke ikke er andet end metaforisk forbun-

det til den luft, der strømmer gennem stemmebåndet, men tværtimod udtryk for 

en rent skriftlig komposition, et fletværk: ”une tresse de formes syntaxiques, de 

mises en rythme muettes, est une voix seulement écrite.”13 Alferis poetik er tydeligt 

inspireret af Gilles Deleuze og hans begreb om fletværket ligger da også tæt op af 

dennes forestillinger om filmens sammenvævede og sammenvævende kæder. Udsi-

                                                
12 Eric Loret: ”L’âme au masque de cire” (interview med Pierre Alferi) in Libération 19/2/04. 
13 Alferi: Chercher une phrase, p. 65. 
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gelsen er hos Alferi altid et udtryk for en komponerende praksis, der fletter forskel-

ligartede udtryk og stemmer på et plan, eller som han udtrykker ”Imiter une voix, 

s’est simplement l’émettre.”14 Spørgsmålet er ikke hvilken relation, teksten har til 

virkeligheden, men hvilket udtryk den skaber og i næste led, hvilke relationer dette 

udtryk kan give anledning til. L’air froid er netop derfor ikke et medium for kom-

munikation, men en leder der faciliterer en fællesskabsdannede praksis, så længe 

og kun så længe det nødvendige spændingsniveau opretholdes.  

Tidens materialitet 

Alferis forstår således sproget som en materialitet, som interagerer med andre ma-

terialiteter, ikke som et tegn, der henviser til objekter. Det er derfor heller ikke 

overraskende, at Alferi ved siden af sin poetiske praksis er stærkt optaget af kon-

struktionen af filmens måske mere åbenlyst materielle udtryk. Alferi har således 

gennem mange år skrevet for Cahiers des cinéma,15 og filmen spiller, som titlen siger 

det, en afgørende rolle i Alferis første roman Cinéma des familles.Både tematisk, som 

udtryk for hovedpersonens altoverskyggende filminteresse, og formmæssigt, idet 

den filmiske fremstilling på en række forskellige måder trænger ind og farver den 

unge hovedpersons fortælling om sin barndom, som når Alferi lader familiens dag-

ligliv beskrive som et katalog over mulige film, som en pastiche over Robert 

Flahertys Elephant Boy eller som en film, der projiceres op på dagligstuens vægge.16 

 Men Alferi er også selv filmskaber, og hvor hans poetiske praksis ud-

folder sig som en eksperimenteren med sprogets syntaktiske og formelle 

udtryksmuligheder, forsøger han i sine film at eksperimentere med det filmiske 

billedes udtryksmuligheder i en praksis, der blander sig eksplicit med hans poetiske 

skabelse. I Cinépoèmes et films parlants fra 2003 er det således korte filmiske collager, 

som inkluderer opsætningen og oplæsningen af poetiske tekster skrevet specielt til 

formålet, som kombineret med musik af Rodolphe Burger sammensættes i forløb, 

som eksperimenterer med filmens muligheder for at manipulere, klippe og fordob-

le ordet. Alferis film forsætter således hans eksperimenteren med sprogets rytmiske 

og syntaktiske potentialer, omend eksperimenterne i filmene foregår på filmens 

vilkår, på baggrund af filmens privilegerede forhold til fremstillingen af tid. I fil-

                                                
14 ibid. p. 75. 
15 En række af disse bidrag er optrykt i Pierre Alferi: Des enfants et des monstres, Paris: P.O.L. 

2004. 
16 Pierre Alferi: Le cinéma des familles, Paris: P.O.L. 1999, pp. 49-53; 70-80 & 234-53. 
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men kan Alferi fremstille tiden direkte, frem for som en effekt af syntaktiske for-

skydninger. Filmen har andre kræfter: ”cette ancienne illusion de pouvoir agir sur 

le temps : le ralentir, l’accélérer, le morceler ou le suspendre, s’installer dans un 

instant.”17 Ambitionen får sit måske stærkeste udtryk i produktionen Intime udgivet 

parallelt med Voie des airs i 2004. Her er ingen lyriske indslag, men tværtimod eks-

perimenter med kompression og opbrydning af tidslige forløb i form af mere 

personlige skildringer af rejser og hverdagsliv 

 Ikke overraskende ligger også Alferis filmiske praksis ganske nært op 

ad Deleuzes beskrivelse af filmens potentiale, sådan som han formulerer den i 

L’image temps. Som titlen siger det, skitserer Deleuze her efterkrigstidens opgør med 

det rent mekaniske sensor-motoriske skema som filmen perfektionerede i sine tidli-

ge år, og dens udvikling frem mod at være en egentlig kunstart med sit eget 

udtryksmateriale, nemlig tiden selv. Det centrale begreb i L’image temps er krystal-

billedet, der fuldender filmens udviklingshistorie og for første gang gør dens medie, 

tiden, anskuelig for filmen selv: ”L’image cristal n’était pas le temps, mais on voit 

le temps dans le cristal,”18 som Deleuze klart udtrykker det. Deleuzes refleksioner 

over filmens forhold til tiden har dannet grundlag for talrige kommentarer og ana-

lyser inden for både film og stort set alle andre kunstarter, men et forhold der stort 

set altid overses midt i begejstringen over billedets klarhed og de vide filosofiske og 

æstetiske perspektiver det giver anledning til, er at også analysen af krystalbilledet 

er nært knyttet til en analyse af filmens historiske udvikling og samfundsmæssige 

indlejring. Tidsbegrebet, som det anvendes af Deleuze, er således heller ikke no-

gen bekvem abstraktion, men sammenknytter de abstrakte og de mere praktiske 

tidslige forhold, filmen er underlagt: ”Le film, c’est le mouvement, mais le film 

dans le film, c’est l’argent, c’est le temps.”19 Tid er penge, i filmen i den præcise 

forstand ,at det koster penge at lave film, og at filmens tidslige udformning derfor 

er et direkte resultat af mere praktiske forhold: ”Le film sera fini quand il n’y aura 

plus d’argent…”20 påmindes vi af Deleuze, og krystallet er derfor, i lighed med 

                                                
17 Jean-Damien Collin: ”Pierre Alferi: inTIME” (interview) in Les cahiers de l’espace 1, 2002. Se 

også Agnès Disson: ”Comme au cinéma, façonner des minutes réelles : Pierre Alferi” in Con-

temporary French and Francophone Studies 9:3, 2005, pp. 257-63 & Philippe Met: ”The Filmic 

Ghost in the Literary Machine” in Contemporary French and Francophone Studies 9:3, 2005, pp. 

245-55. 
18 Gilles Deleuze: Cinéma 2 – L’Image-temps,  Paris: Minuit 1985, p. 109. 
19 ibid. p. 105. 
20 ibid. 
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Hitchcocks kæder, en form, der indfælder filmens produktionsbetingelser i det 

æstetiske udtryk selv. Det vi ser i krystallet er ikke bare tiden i abstrakt forstand, 

men i en særdeles konkret præsens, som udtryk for både praktiske, samfundsmæs-

sige og oplevede vilkår. Tiden radikaliseres og koncentreres, men altid på 

baggrund af konkrete tidslige flows og strukturer. 

 Det er netop i kraft af denne forbindelse, at Deleuze mener at kunne 

beskrive et egentligt politisk potentiale i filmkunsten. Refleksiviteten i krystallet gør 

filmen i stand til at bryde med sit eget kapitalistiske eksistensgrundlag og skabe et 

eget udtryk, som gør det oplevede tilgængeligt for andre uformidlet. Filmen tilby-

der en anskuelsesform, som åbner det uerkendte i de enkelte iagttagelser mod en 

større horisont, præcis som Perecs bestræbelse på at fremskrive det infraordinære i 

det ordinære satte ham i stand til at fremskrive en kollektiv erindring, der ellers var 

uerkendt. Og netop denne åbning gør ifølge Deleuze filmen egnet som medie for 

de politisk engagerede, ikke mindst i den tredje verden. Analysen ligger i forlæn-

gelse af Deleuze og Félix Guattaris berømte og omdiskuterede analyse af 

forfatterens forpligtelse til at skrive en littérature mineure for et folk, der endnu ikke 

eksisterer, i deres bog om Franz Kafka fra 1975: ”la litterature est l’affaire du 

peuple,”21 citerer de Kafka for at sige i en dagbogsoptegnelse dateret 25. decem-

ber 1911. Det er imidlertid denne reference, der har været skyld i mange af 

diskussionerne, fordi Deleuze og Guattaris refererer til en oversættelse, der blandt 

andet ifølge Pascale Casanova er fejlagtig, fordi den oversætter Kafkas deskriptive 

klein til det ladede mineure. Kafka skriver blot om små nationer, i Casanovas udlæg-

ning som en hyldest til det jødiske folk.22 Der er utvivlsomt fejl i Deleuze og 

Guattaris udlægning af Kafkas forhold til sin samtid, men det er mindst lige så 

tvivlsomt at læse Kafka som nationalist. Tværtimod er pointen, eller den pointe vi 

kan tage med os her, Kafkas overvejelser, undfanget midt i det Østrisk-Ungarske 

riges fald, over litteraturen som placeret på grænsen mellem historien og det popu-

lære, forstået ikke nedsættende, men som en politisk kollektivitet, en situation som 

ikke er ulig den franske forfattere står i, konfronteret med globaliseringens ud-

frodring af den franske litteraturhistorie. 

                                                
21 Gilles Deleuze & Félix Guattari: Kafka – Pour une littérature mineure, Paris: Minuit 1985, p. 32. 
22 Casanova: La République mondiale des Lettres, pp. 275-81. For yderligere kritik af Deleuze og 

Guattari og Casanovas læsning af Kafka se Christopher Prendergast: ”The World Republic of 

Letters” in Debating World Literature, London: Verso 2004, pp. 1-25. & Stanley Corngold: ”Kaf-

ka and the Dialect of Minor Literature” in Debating World Literature, London: Verso 2004, pp. 

272-90.  



Tvillingeblik 

149 

 Deleuzes pointe er netop, som han udvikler det videre i L’image temps, 

at forfatterne ikke kan skjule sig bag den kultur, de er en del af, men tværtimod 

selv må se sig direkte konfronteret med verden: ”Communication du monde et du 

moi, dans un monde parcellaire et dans un moi rompu qui ne cessent de 

s’échanger.”23 En fragmenteret verden, fordi der ikke længere er noget folk til at 

skabe et egentligt verdenssyn, og et fragmenteret jeg, fordi det ikke længere kan 

tilhøre noget folk. Et komplekst udvekslingsforhold, der for filmskabere truer med 

at reproducere den koloniale undertrykkelse i selve forsøget på at modvirke den, 

når kunstnere søger at skabe en identitet der kan bære for et folk. 

 Løsningen er, argumenterer Deleuze, at løsrive sig fra forestillingen 

om et folk, eller rettere at foregive at tale på vegne af et folk, der ikke eksisterer, et 

kommende folk. En bestræbelse, som han læser frem hos Kafka, men som i endnu 

større grad gør sig gældende for filmen, fordi den ikke har karakter af en stemme, 

men tværtimod allerede i sit udtryk er kollektiv: 

La fabulation n’est pas un mythe impersonnel, mais n’est pas non plus une 
fiction personnelle : c’est une parole en acte, un acte frontière qui séparait 
son affaire privée de la politique, et produit lui-même des énoncés collectifs.24 

Filmens karakterer er personer, men er altid allerede også kollektive udtryk, idet 

de inkorporerer manuskriptforfatterens ord som elementer i en produktion, der er 

både institutionelt og konkret forankret i en lokal virkelighed. Der ligger således 

allerede i filmens natur en overskridelse mellem det private og det offentlige, som 

fordobler sig i filmens politiske potentiale: Når filmen er politisk, er det ikke fordi, 

den præsenterer et budskab, men fordi den overskrider grænsen mellem det priva-

te og det politiske, fordi den lader det private tale ind i den politiske sfære. Og det 

er netop denne konflikt, som reflekteres i krystallet: filmen artikulerer spændingen 

mellem historien som individuel og kollektiv erindring, som udtryk og som konkret 

konstruktion i en historisk og samfundsmæssig kontekst, og udsiger, idet den fast-

holder denne spænding, et kommende folk, som hverken er en ekstrapolation af en 

subjektivitet eller en reproduktion af en historisk dominans.25 

                                                
23 Deleuze: L’Image temps, p. 288. 
24 ibid. p. 289. 
25 En kort kommentar om forskellen mellem kæder og krystaller. De to begreber betegner, som 

det skulle være klart af fremstillingen, i vidt omfang den samme selvrefleksivitet, om end på for-

skellige niveauer. Hvor kædens sammenvævninger kan være mere eller mindre erkendte er 

krystallet udtryk for en bevidsthed som sætter selve dette forhold i centrum for filmproduktio-
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 Beskrivelsen af filmens politiske udtrykskraft her, og i mindre grad i 

Kafka, ligger ganske nær Nancys beskrivelse af litteraturens potentiale i La commu-

nauté désœuvrée, som da også daterer sig til samme periode i begyndelsen af 

1980’erne. Begge tænkere forsøger i denne periode at konfrontere sig med kom-

munismen og revolutionens forsvinden som plausibelt alternativ i takt med den 

anti-totalitære fronts fremrykning og formulere alternative politiske strategier i en 

verden mærket af den stigende globalisering. Og begge tænkere forsøger at formu-

lere disse tanker på et grundlag, som man kunne betegne post-fænomenologisk 

netop i kraft af den fælles bestræbelse på at formidle mellem singulære erfaringer 

og kollektive udtryk, som kommer til udtryk i de to forskellige refleksioner over det 

politiske.26 Hos Nancy i form af skabelse af fragmenterede fællesskaber og hos De-

leuze som fragmenterede folk, som forskydes ud i en virtuel fremtid, som 

biprodukter af en kunstnerisk produktion. En tanke der finder sit måske stærkeste 

                                                                                                              
nen. Men derudover er der naturligvis tale om en forskel af historisk art. Som Ian Buchanan har 

gjort opmærksom på det, er krystallet og tidsbilledet nært knyttet til afbildningen af 

(post)modernistiske rum i efterkrigstiden, mens kæden kan siges at beskrive filmens sociale ind-

foldethed i en mere traditionel forstand. Jf. Buchanan: “Practical Deleuzism and Postmodern 

Space”.  
26 Der er naturligvis forskelle som det eksempelvis kommer til udtryk i form af Nancys venerati-

on for Hegel og Deleuzes langt mere anstrengte forhold til samme. Det vil føre for vidt, og for 

langt fra afhandlingens fokus at underkaste denne forskel nærmere analyse her, hvor det må 

række med at konstatere, at selv denne forskel, som Slavoj Zizek har demonstreret det med sin 

hegelianske fortolkning af Deleuze, kan forstås mere som en forskel i stil end en egentlig filoso-

fisk diskrepans (Žižek: Organs without Bodies, pp. 45-54). Alain Badious bog om Deleuze, 

Deleuze, « La clameur de l’Être », kan således også læses som eksempel på hvordan to tænkere 

med næsten modsatrettede udgangspunkter, så at sige med ryggen mod hinanden, frembringer 

filosofier med endog meget store lighedstræk; Badiou præsenterer i indledningen bogen som hi-

storien om ”mon non-rapport à Gilles Deleuze” (Badiou: Deleuze, p. 7). For ligheder mellem 

Nancy og Deleuzes tænkning se også: Henk Osterling: ”From Interest to ”Inter-esse:” Jean-Luc 

Nancy on Deglobalization and Sovereignty” in SubStance 34:1, 2005, pp. 81-103. Netop stilen er 

i øvrigt centrum hos begge tænkere, og deres forskel i stil determinerende for den rolle, de spil-

ler i nærværende afhandling. Jean-Luc Nancys tænkning udspringer af en skrift, der søger indad 

og søger at fremtvinge en beskrivelse af subjektet og af verden fra sprogets inderste, i forlængel-

se af Heideggers bøjninger af det tyske sprog, hvorimod Deleuzes skrift, især i den senere 

tænkning, som jeg her beskæftiger mig med, er radikalt begrebsskabende, i en løssluppen kon-

struktivisme, der undersøger forskellige konstruktioner af betydning indenfor specielt kunst, 

videnskab og filosofi. Det synes derfor naturligt at Nancys beskrivelser om verdensskabelsen fra 

et politisk og hermeneutisk perspektiv danner rammen om beskrivelsen af det franske verdens-

billedes sammenbrud og rekonstruktion i første del, hvorimod Deleuzes konstruktivisme danner 

udgangspunktet for den nærværende analyse af de franske forfatteres konstruktion af globalt 

orienterede litteraturer. 
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udtryk i Deleuzes to filmbøger, hvorfor vi nu igen må se os nødsaget til at foretage 

rejsen fra filmens verden og tilbage mod litteraturen. 

angletine-argenterre 

For nok står det filmiske stærkt i Alferis udtryk, men han er dog først og fremmest 

forfatter. Det synes imidlertid klart at hans eksperimenterende metode også i de 

litterære værker ligger tæt op ad den måde, hvorpå filmen prøvende går til verden. 

Mange af Alferis digte kan således læses som montager af sprog, der tåler sammen-

ligning med filmens montage og klipning af filmiske billeder. Og følgelig kan også 

den virkning hans sproglige konstruktioner indstifter sammenlignes med den ka-

rakter af kollektiv talehandling, som Deleuze udleder af en række samtidige 

filmskaberes krystalliske billeder. Et godt eksempel finder vi igen i La voie des airs: 

AU GRAIN DE LA VOIX QUI DEPOSE  
les impressions 
sur les feuilles si peu  
réelles que je t’envoie – 
pourvu qu’elles aient un goût  
de gélatine avant de fondre – 
au ton sur lequel tu prononces 
angletine-argenterre 
je dois de te savoir tout autre 
que ma sœur tant redoutée.27  

Vi har ikke bevæget os så langt fra ”Ton oreille ouvre sur un monde”, faktisk kun 

til næste side, hvor Alferi fortsætter refleksionen fra øret til stemmen, fra selve ud-

sigelsens struktur til dens relation med det sprog, der tales i. Strukturen er i store 

træk den samme: en refleksion der afbrydes af et indskud markeret med to tanke-

streger, som en opblæst eller forlænget cæsur, der leverer et kort billede på 

udsagnets flygtighed: det skal have samme faste skrøbelighed som husblas på tun-

gen. Denne gelerede cæsur, hvor det, der burde have været en præcis demarkation 

mellem et før og et efter, bliver et ophold, fremviser samme splittelse i tiden, som 

Deleuzes krystaller. Tidens fremadskriden bliver for et kort øjeblik suspenderet, så 

den så at sige deles i en kraft, der peger frem, og en, der peger tilbage – det Deleu-

ze betegner det virtuelle og det aktuelle – markeret ved usamtidigheden i at smage 

                                                
27 Alferi: La voie des airs, p. 8. 
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på geleen før den smelter. Gele smelter på tungen, men hos Alferi er det en forud-

sætning, at ordene har en kvalitet, der gør, at de på en gang smelter og smager, at 

de på en gang udsiger og lader meningen flyde. 

 Denne samtidighed er nært forbundet til den cæsurfunktion som ind-

skuddet også har. For der sker en forskydning eller ombytning, således at jeg’ets 

stemme, som intoneres allerede i første vers, Au grain de la voix, skifter plads med 

du’ets, au ton sur lequel tu prononces, til trods for at de to udsagn synes at indtage 

samme logiske position i et argument. Pronomenerne je og tu er ofte ombyttelige i 

La voie des airs som en markør af det syntaktiske spil, men ombytningen her er inte-

ressant, fordi den ikke bare rent syntaktisk men også logisk indstifter en 

usikkerhed. Digtets grundlæggede præmis er udsagnet om at kunne kende den 

udsigende på tonefaldet, men idet udsigelsen på denne måde fordobles eller deles 

mellem jeg og du falder denne præmis fra hinanden og spørgsmålet om, hvem det 

er, der taler til hvem, opløser sig som geleen på tungen. Udsigelsen bliver således 

ikke et spørgsmålet om, at nogen taler, men en tale, eller rettere en skrift, som på 

en gang bliver udsagt og aflæst, indskrevet og oplæst på og af de kun knapt reelle 

blade, som bærer skriften. En talehandling, som udspiller sig ikke på den ene eller 

den anden side af lighedstegnet, men i geleen i midten. 

 Interessant er det imidlertid i denne sammenhæng, at Alferi her præ-

senterer udsigelsen ikke bare som et poetologisk og filosofisk problem, men som 

noget der har direkte politiske konnotationer og konsekvenser. Det, der udsiges i 

digtet, er således kiasmen angletine-argenterre, som omvender og forvrænger et stor-

politisk magtforhold, som både kalder Falklandskrigen i erindring og en klassisk 

rivalisering indenfor fodboldens verden, grundlagt under VM i 1966, hvor kam-

pen blev mærket af kontroverser over udvisningen af den Argentinske kaptajn, 

Antonio Rattín og cementeret af Diego Maradonas mål scoret med guds hånd ved 

VM 1986 og David Beckhams udvisning efter en hævnakt på Argentinas Diego 

Simeone under VM i Frankrig i 1998, hvor England blev sendt ud af turneringen 

efter straffesparkskonkurrence.28 De to begivenhedsrækker indstiftede – på hver 

deres måde, man frygter at fodboldkampene har sat sig dybere spor i de to natio-

ner end krigen, trods de anselige tabstal på specielt Argentinsk side – et 

rivaliseringsforhold, som ud over de ortografiske ligheder mellem de to stedsnavne 

                                                
28 Jf. John Carlin: ”England v Argentina – A History” in Observer Sport Monthly 19/5/02. Kampen 

fra 1986 huskes desuden for Maradonas sublime sololøb fra egen banehalvdel i et af de smukke-

ste mål scoret ved en slutrunde. 
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gør dem til an slags skema for internationale konflikter i det globaliserede rum. 

Hvor Falklandskrigen i 1982 var noget nær en anakronisme som en klassisk krig 

mellem to nationalstater over et territorialkrav, er den fodboldmæssige rivalisering 

næsten at forstå som typen for manifestering af national identitet i den postmoder-

ne, medialiserede virkelighed. Digtets sidste vers que ma sœur tant redoutée overgiver 

sig ikke uden modstand til fortolkning, men reflekterer digtets mange modsætnin-

ger og sammenkoblinger i en familiær metafor i form af søskendeforholdet, som 

indfanger både udvekslingerne mellem du og jeg og de storpolitiske forviklinger i 

deres dobbelttydighed.29  

 Også på et andet niveau tematiseres koblingen mellem identitet og 

nationalitet. Det er således nærliggende at forstå første vers, Au grain de la voix qui 

depose, som en reference til Roland Barthes’ velkendte essay ”La grain de la voix” 

fra 1972. Barthes’ essay omhandler stemmens tonalitet i relation til nyere musik-

kritik, men kan også og er blevet læst i relation til stemmens rolle i lyrik og 

litteratur i det hele taget. Barthes anslår således en række temaer som er særdeles 

relevante til forståelsen af Alferis refleksion af forholdet mellem stemme og tekst, 

men det er særligt interessant i denne sammenhæng at Barthes kobler denne ana-

lyse til en refleksion over stemmens forhold til sproget som modersmål. Stemmen 

og betoningens betydning for forståelsen er således ikke alene knyttet til talen som 

ontologisk eller epistemologisk kategori, men analysen er specielt knyttet til stem-

men som fortolkning af et modersmål, af sproget som en historisk og national 

konstellation: ”Le « grain » ce serait cela : la matérialité du corps parlant sa langue 

maternelle.”30 Le grain oversættes vel bedst med tekstur eller præg og Barthes’ poin-

te er her, at denne personlige farvning eller toning af sproget netop sker i mødet 

                                                
29 Verset kunne endvidere, med noget god vilje, læses som en reference til et vers fra Nostra-

damus profetier: ”Le chef de France par sa sœur redouté” Nostradamus: Prophéties, quatrain 

1:78, citeret fra Edgar Leoni: Nostradamus and his prophecies, Mineola: Dover 2000, p. 152. Stro-

fen, som verset indgår i, læses populært som en forudsigelse af Anden Verdenskrig, og de to 

søskende fortolkes som Frankrig og England. La chef de France skulle således referere til Philippe 

Petain, der i kraft af sin alliance med Nazityskland med rette var frygtet af englænderne, Frankrigs 

søster i kraft af de mange ægteskaber indgået mellem de to kongefamilier. Se f.eks. Ledash: 

Nostradamus: The Cosmic Saga (net); Nostradamus : l’aventure du 3ème millénaire (net) & R.W. 

Welch: Comet of Nostradamus: August 2004-Impact! St. Paul: Llewellyn 2000, p. 69. Nostradamus 

vers kan, som altid, fortolkes i næsten som helst retning det ønskes, men de fremherskende for-

tolkninger har, som man kan forvisse sig om ved en hurtig søgning på nettet, deres egen 

aktualitet. 
30 Roland Barthes: ”Le grain de la voix” in Œuvres complètes, bd. II, ed. Éric Marty, Paris: Seuil 

1994, p. 1438. 
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mellem en udsigende krop og et sprog som ikke er et abstrakt system, men tværti-

mod en indlært praksis, en virkelighed som er knyttet til et sted og et folk eller en 

population. Kroppen eller stemmen aktualiserer sproget i et spil som i bedste fald 

er lystbetonet og uforudsigeligt, et spil som desværre bliver stadigt mere sjældent i 

takt med at den tekniske perfektionering i stadigt stigende grad eliminerer kroppen 

fra kunstudøvelsen: ”Les Français abandonnent leur langue […] comme espace de 

plaisir, de jouissance, lieu où le langage se travaille pour rien, c’est-à-dire dans la 

perversion.”31  

 Pierre Alferi deler imidlertid ikke denne negative diagnose, men ser et 

stort potentiale i poesiens evne til at vende sproget mod sig selv. Denne bestræbel-

se er indfanget i begrebet voix, som står centralt i Chercher une phrase, også her nært 

knyttet til modersmålet. Litteraturen er at forstå som et indeværende med mo-

dersmålet: ”La littérature commence quand l’adhérence à la langue maternelle, 

son immanence, est conjurée,”32 men litteraturen reaktualiserer ikke blot mo-

dersmålet, men fordobler det også, idet aktualiseringen fremdrager sproget 

uaktuelle aspekter, sprogets virtualitet som kulturel erindring. Litteraturen bliver 

stemme, idet den fremskriver et sprog i sproget ved at vende sproget mod sig selv: 

”Cette voix est un idiome littéraire, la langue étendue comme écho. Faire des 

phrases dans cette langue, c’est faire reculer la langue.”33 Dette sprog i sproget er 

ikke et ursprog eller en oprindelse, men opstår tværtimod kun i den skabende eks-

perimenteren i sproget med udgangspunkt i den singulære oplevelse og den 

nutidige virkelighed. Kun i kraft af denne praksis genopstår sproget som reservoir 

for erindring og vel ikke mærke ikke som arkiv for arkaismer og glemte fraser, men 

i en aktualiseret forstand, som i Perecs rekonstruktioner af barndommens rum ud 

fra aktuelle iagttagelser. 

 Og herved nærmer vi os måske en forståelse af Alferis ekvilibristiske 

spil med udsigelsespositioner i ”Au grain de la voix qui dépose”. Digtets udsagn er 

ikke specielt knyttet til de politiske forviklinger i det engelsk-argentinske forhold, 

men deres aktuelle internationale rivalisering fungerer som skema for spørgsmålet 

om udsigelsen af nationale eller kulturelle tilhørsforhold overhovedet i en global 

verden. Det er hos Alferi ikke udsagnets mening, der determinerer dette tilhørs-

forhold, men derimod den intonation, denne udsigelse forlenes med, der afslører 

                                                
31 ibid. p. 1441. 
32 Alferi: Chercher une phrase, p. 17.. 
33 Ibid. p. 18. 
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eller afgør den udsigendes forhold til den politiske kollektivitet. Udsagnets politiske 

potens, i bredeste forstand, opstår i mødet mellem et sprog og en krop, en krop 

som imidlertid hos Alferi aldrig er talende, men kun skrivende, og således inkarne-

ret i de feuilles si peu reelles som skriften indfældes, graveres i. Det er i kraft af den 

prægning, denne bladets krop giver sproget, at frasen får et politisk potentiale, eller 

i det mindste potentiale til at udtale en kollektiv, en fælles eksistensmulighed med 

både erindring og horisont. 

Tvillingesyn 

Med disse præciseringer in mente er det på høje tid at vende tilbage til Les Jumel-

les og vores helt Horacio Picq, som venter os indespærret i sin celle på Fort 

Tremor. Som romanhelt med revolutionære planer og idealismen intakt, er han 

naturligvis en levende tilbagevisning af Jean Rouauds diagnose af den franske ro-

mans dødskamp. Men som tekstuel konstruktion i et bogværk, der inkorporerer 

både lyriske og i en vis forstand også cinematografiske elementer i en tekst, der er 

alt andet end klar i mælet, ville han nok i Rouauds udlægning bekræfte snarere 

end afkræfte tesen. Men som Alferi klart viser det i romanen er spørgsmålet langt 

fra så enkelt. Faktisk er det i Les Jumelles den tilsyneladende modstilling mellem 

handling og refleksion det som driver plottet idet vi som læsere følger hovedperso-

nens kamp for at aflæse det narrativ, han er en del af, ud fra de forventninger han 

og vi har til det narrative plots konstruktion. Forventninger som både skuffes og 

vendes på hovedet flere gange som handlingen skrider frem. 

 At romanen ikke bare kan læses lige på, men indeholder et metafiktio-

nelt lag, hvor figurerne må forstås som tekstuelle funktioner i lige så høj grad som 

psykologier, bliver klart allerede på romanens første sider. Alferi skildrer smukt 

hvordan hovedpersonen, da han vil forlade fortet træder ud i et landskab, hvor 

sneen har lagt sig og udvisket konturerne som på et ubeskrevet ark papir, indtil 

romanens personer med deres skridt sætter deres aftryk hen over siden: ”Leur im-

pression sur la surface crissante évoquait plutôt des agrafes plantées dans du 

polystyrène”34 Billedet viser tydeligt tegnenes spor hen over siden, men vel at 

mærke ikke i en allegori, der oversætter romanens handling til teoretiske positio-

ner. Alferis beskrivelse af fodsporene som hæfteklammer i flamingo har en 

taktilitet som ikke lader sig reducere, men som tværtimod evokerer skriftens egne 

                                                
34 Pierre Alferi: Les Jumelles, p. 10 
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taktile og lydlige kvaliteter: flamingoens sprødhed mimer sneens knasen og igen 

papirets knitren; hæfteklammernes greb mimer fodsporets tryk og fremmaner 

printpladens eller skrivemaskinens tryk mod papiret, der prenter tegnet. Det ene 

billede afløser ikke det andet, men de tre betydninger udfordrer og befordrer hin-

anden. Men her stopper kompleksiteten ikke, for beskrivelsen kan heller ikke i 

denne forstand tages på udsagnsniveau, idet synsvinklen tilhører Picq. Det er Picq, 

der ser fodsporene i sneen, og det er Picq, der tolker dem til at være sat i flamingo, 

og det er endda Picq, der sammen med læseren tolker videre i en metareflektion, 

der ser hans eget synsindtryk som led i en fortælling. Picq er således romanen 

igennem fanget i et fortolkningsspil, som kun forstærkes af at hans viden begrænses 

af hans ophold i cellen. Et fortolkningsspil som vel at mærke veksler mellem disse 

tre udsagnsniveauer: det bogstavelige, i form af opremsninger og noteringer af de 

ting, der omgiver ham i cellen; det sanselige, specielt knyttet til mad og seksualitet, 

og hans fangevogterskes evner inden for disse to domæner; og det intellektuelle, 

hvor alt forstås som led i en større plan af heroisk tilsnit. Picqs udforskning af diss-

se tre niveauer antager således romanen igennem karakter af en undersøgelse af 

det litterære sprogs relationer til virkeligheden, men vel at mærke på en måde, der 

forholder sig åben på alle niveauer. 

 Der er således også her, om end i en meget særegen forstand, tale om 

en realisme, om en åben afsøgning af litteraturens relation til virkeligheden. Ud-

gangspunktet for les Jumelles er således i vidt omfang et opgør med 

avantgardismen. Pierre Alferi har tidligere sammen med poeten Olivier Cadiot 

kritiseret Georges Bataille, eller mere præcist den udbredte brug af Batailles over-

skridelsesæstetik som grundlag for tænkning af det politiske på den aktivistiske 

venstrefløj og i den nye litteratur. Udgangspunktet er en billedserie af Bataille der 

fascineret ser på kinesiske henrettelsesofre og Cadiot og Alferi stiller det relevante 

spørgsmål, ikke hvorvidt en sådan fascination er moralsk antagelig, men derimod 

hvorvidt overskridelsen af moralske tabuer stadig besidder et politisk og æstetisk 

potentiale i en tid, hvor den fascination for det grænseoverskridende i kvalmende 

grad er blevet mainstream og skemaet for stadig større dele af populærkulturen. 

Mere præcist anklager de en række af deres samtidige forfattere for ukritisk at 

abonnere på dette skema: 
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L’idée reçue, chez nombre d’écrivains de notre génération, qu’il suffit de 
transgresser des interdits qui n’opposent guère de résistance pour faire œuvre 
radicale – et de ne pas trop s’interroger sur la façon dont le contexte politi-
que et symbolique altère et quelquefois renverse le sens desdites 
transgressions.35 

Dette begær efter overskridelse, som hjemsøger en hel generation uden synderlig 

refleksion, plager også Picq i form af de revolutionære fantasier, der, som allerede 

beskrevet, er hans drivende kraft. Picq er således hemmelig agent og bliver ganske 

rigtigt taget til fange og placeret i en celle, hvor han kan fantasere om de hemme-

lige sammensværgelser, regeringen har sat i scene for at eliminere ham, alt i mens 

hans fangevogterske serverer ham himmelsk gastronomi og historier om den revo-

lution, som mod alle odds er brudt ud samtidig i Paris med udgangspunkt i en af 

de svage grupper i samfundet: ”Il y avait eu l’avant-veille, place de la Bastille à 

Paris, une manifestation de chômeurs en fin de droits.”36 Derved bliver det imid-

lertid ikke, men demonstrationen bakkes hurtigt op af en lang række andre 

grupper: ”préretraités sans emploi”, ”des associations de défense des sans-papiers” 

og ”les lycéens déçus du mouvement de l’année passée.”37 Et veritabelt katalog 

over de samfundsgrupper, som anråbes af forskellige ’radikale’ filosoffer, når det 

politiske potentiale i samtiden skal beskrives.38 Og situationen bliver hurtigt en 

trussel mod den etablerede orden og antager klassisk revolutionære former, da de 

demonstrerende forskanser sig i en karré i Marais, hvorfra de kæmper mod or-

densmagten for de fornedredes og de udstødtes sag. 

 Desværre for vores helt er dette ikke virkeligheden, som den ser ud 

uden for fortet, men ganske simpelt en historie som hans fangevogterske bilder 

ham ind, idet hun også har bedøvet ham for at nedbryde hans kritiske sans. En 

fiktion brygget sammen af de kendte forestillinger om den politiske opstand: 

”Dans ses souvenirs elle avait puisé les étapes typiques d’un soulèvement populai-

                                                
35 Pierre Alferi & Olivier Cadiot: ” « Bataille en relief » : retour sur une provocation” (interview) 

in Les Temps Modernes nov. 1998, pp. 298-99. Interviewet er en reaktion på et dossier om Ba-

taille bragt i første nummer af Cadiot og Alferis tidsskrift Revue de littérature générale i 1995 

under titlen ”Bataille en relief”. 
36 Alferi: Les Jumelles, pp. 101-2. 
37 ibid. pp. 102-3. 
38 Herunder selvfølgelig en del af dem, der berøres eller spiller en vigtig rolle i denne afhandling: 

Jean-Luc Nancy, Gilles Deleuze, Ernesto Laclau, Étienne Balibar, Giorgio Agamben, Alain Badiou, 

Jacques Rancière, Antonio Negri, Slavoj Žižek og mange andre. 
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re, puis s’était contentée de broder sur quelques clichés.”39 Fangevogtersken er 

nemlig ikke regeringens spion, men tværtimod en tilhænger af samme modstands-

gruppe som Picq, som imidlertid er blevet grebet af skepsis overfor slagordene og 

har sat sig for at sætte dem på prøve: ”– Je me suis imaginé/ce que vous aimeriez 

entendre/ce qui vous exciterait/l’ultime aphrodisiaque/s’est la révolution.”40 Ud-

trykt i romanens karakteristiske stil, der befinder sig mellem prosa og lyrik, idet 

specielt replikker brydes op med linjeskift, der slører, hvem der taler, hvad der 

udtales, og hvad der blot tænkes. Hvad der er klart er imidlertid, at tiltroen til re-

volutionen som en fortælling med politisk potentiale i vor tid, ikke er stort. 

Fortællingen om revolutionen har ikke selv et revolutionært potentiale, kunne man 

sige, men fjerner tværtimod vores opmærksomhed fra de reelle problemer i samti-

den: ”Vous préférez fuir/dans vos utopies politiques/dans vos contemplations 

cosmiques.”41 fortsætter fangevogtersken og understreger således, hvordan det 

ideologikritiske skema vendes på hovedet: det utopiske er ikke længere fortællingen 

om et andet samfund, men det er selve forestillingen om en omvæltning, der for-

hindrer forandring i at ske.  

 Budskabet er selvfølgelig politisk, men må i mindst lige så høj grad 

forstås som et opgør med den før omtalte æstetiske avantgardisme. I stedet for at 

skabe brud og nedbryde søger Alferi at skabe værker, der mætter feltet, der har 

udfoldede, angribelige analyser, som kan danne grundlag for en egentlig udveks-

ling af synspunkter, sådan som han har formuleret det i et kort essay om det 

politiske: 

Au contraire, surdéterminer le lecture, préciser jusqu’à l’indiscernable, mul-
tiplier les repères, écrire à la limite supérieure du « vouloir-dire » sans rien 
laisser délibérément ouvert ou indéterminé, voilà le plus sûr moyen d’être 
débordé de toutes parts, de faire surgir des questions véritables – précisément 
motivées et sans réponse prévue.42 

Netop sådan en strategi udfører Alferi i Les Jumelles, hvor de politiske fantasier sæt-

tes på prøve, og romanen stiller spørgsmålet om litteraturens politiske engagement 

                                                
39 Alferi: Les Jumelles, 

 p. 171. 
40 ibid. 
41 ibid. p. 176. 
42 Pierre Alferi: ”Politique” in remue.net (net). 



Tvillingeblik 

159 

på en måde, der er svær at svare på, men som Alferi derfor håber kan give anled-

ning til kvalificerede og interessante reaktioner.  

 Den kollektivitet teksten fremskriver er derfor allerede i udgangspunk-

tet sat i tale og kvalificeret. Tekstens produktion af spørgsmål igangsætter ikke frit 

spil, men opstiller tværtimod begrænsninger og præcise brud. Således giver kikker-

ten i overensstemmelse med Blanquis filosofi adgang til en række parallelle 

verdener, der med en enkelt eller ganske få undtagelser er magen til den vi befin-

der os i, beskrevet ikke uden hverken humor eller et skarpt øje for samtiden: ”– 

tout est pareil sur la planète XM 30 704 / sauf que le président français / a épousé 

une championne de natation.”43 Vi føres tilbage til en kendt virkelighed, med en 

begrænset forskydning, Carla Bruni er model og sangerinde, ikke svømmer, men 

forskellen er til at overse. En forskydning som følger princippet bag romanens be-

grænsede utopiske forskydning: I kraft af den minimale forskydning bliver 

romanen i stand til at stille præcise spørgsmål af en helt anden karakter end de 

egentligt utopiske forestillinger, hovedpersonen nærer.  

 Alferi ligger i denne bestræbelse i forlængelse af bestræbelsen på enga-

geret virkelighedsgengivelse hos Bon om end de to må siges at befinde sig i hver 

sin ende af et realistisk spektrum, som to forskellige udfoldelser af den realistiske 

praksis hos Perec. Bon og Alferi markerer to forskellige veje for skildringen af glo-

baliseringserfaringen med udgangspunkt i en fransk tradition og med 

udgangspunkt i en fransk hverdag, som den ser ud i dag. Skildringer, som tager 

udgangspunkt i det nære, men som netop deraf får kraft til at løfte sig mod det 

universelle, mod globaliseringserfaringen som en fælles horisont, som kan formid-

les litterært. Fælles for Bon og Alferi er endvidere at bestræbelsen, til trods for dens 

rent litterære udgangspunkt, løfter sig mod og inddrager et bredt felt af beslægtede 

diskurser og at dialogen på denne måde kvalificeres og præciseres. Litteraturen 

eksisterer i deres optik ikke løsrevet, men er en praksis, som indgår i en større kul-

turel dialog. Vi skal nu efterfølge dette spor videre ud i den globale virkelighed, 

ved at se på, hvordan to konkrete eksempler, amerikanske Dave Eggers og franske 

Michel Houellebecq, på to forskellige måder installerer deres litterære praksis i 

globaliseringens økonomiske rum. En undersøgelse, der videre vil udfolde spørgs-

målet om en global litterær realisme, som vi har udforsket i denne anden del af 

afhandlingen. 

                                                
43 ibid. p. 130. 
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To think globality is to think the politics of thinking globality. 

– Gayatri Chakravorty Spivak: A Critique of Postcolonial Reason (1999) 

 

La vraie mort de la culture française sur la scène internationale, ce sera quand le 

monde cessera d’aimer abominer la France. 

– Antoine Compagnon: ”Le souci de la grandeur” (2008)  



 

 

 
 



 

 

Globale dialoger 

Valentino Achak Dengs første møde med globaliseringen kom i form af hundred-

vis af bevæbnede Murahaleen til hest, der uden nåde indtog hans barndoms 

landsby Marial Bai i det sydlige Sudan. Forbindelsen til en verden udenfor er na-

turligvis ikke klar i øjeblikket for den 6-årige Valentino, der kun oplever angst, 

støv, skud og de flygtige glimt af sin mors gule dragt, der forsvinder af syne. Først 

efter års rejse og flugt, i begyndelsen til fods gennem det sydlige Sudan til flygtnin-

gelejre i Etiopien og Kenya, siden med redningsorganisationernes fly til hans nye 

hjem i USA, træder de større sammenhænge frem for Valentino, og først efter års 

uddannelse og i bagklogskabens lys bliver det klart, hvordan hans egen historie, de 

lidelser han har set, og de prøvelser han har gennemlevet, er forbundet med den 

globale økonomis interesser i olien i Sydsudan, med den tidligere engelske koloni-

magts forsømmelser og med den globale nødhjælpsindustris virke. 

 For Valentino, hovedpersonen og fortælleren i What Is the What – The 

Autobiography of Valentino Achak Deng fra 2006, er globaliseringen således ikke en 

udelt positiv erfaring. Nok bringer skæbnen og den internationale velvilje ham 

forholdsmæssig velstand og tryghed i asyl i USA, men først og fremmest repræsen-

terer de globale forandringer afbrydelsen af den traditionelle samfundsstruktur, 

Valentino er vokset op i, og introduktionen af en modernitet kendetegnet ved vold 

og manglende respekt for menneskeliv. 

 Befinder Valentino sig langt fra magtens centrum, befinder vi os også 

langt fra den franske litteraturs højborg på den venstre seinebred. Historien om 

Valentino Achak Dengs flugt fra det sydlige Sudan til Atlanta, Georgia, fortalt af 

Valentino til den amerikanske succesforfatter Dave Eggers har ingen forbindelse 

til Frankrig, men tjener alligevel som et perfekt eksempel til perspektivering af den 

franske litteraturs forhold til litteraturen. Vi har allerede berørt den afgørende 

rolle, forholdet til Amerika har spillet for den franske selvforståelse i globaliserin-

gen, en konflikt der senest kom til overfladen, da Donald Morrison i den 

europæiske udgave af det amerikanske Time Magazine i november 2007 lagde den 

franske kultur i graven under overskriften ”In Search of Lost Time.” Morrisons 

analyse er ikke original, men reproducerer kendte fordomme om den franske eli-

tisme og fransk kulturs manglende gennemslagskraft i verden: ”All of the mighty 

oaks being feelled in France’s cultural forest make barely a sound in the wider 
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world.”1 Det mest interessante ved affæren var derfor ikke Morrisons artikel, men 

tværtimod den stærke reaktion den provokerede i den franske verden med flere 

sider afsat i både Le Monde, Le Figaro og Libération, og ikke mindst det faktum, at 

stort set alle reaktioner var modeleret over en kendt skabelon. Alle forsvarede fæd-

relandet ved at anklage Morrison for at forveksle gennemslagskraft på markedet 

med kunstnerisk kvalitet: ”La culture n’est pas determinée par le box-office de la 

semaine,”2 som den nu afdøde forfatter og tidligere kulturminister under Pompi-

dou, Maurice Druon, formulerer det i Le Figaro. Såvel Morrison som de franske 

kommentatorer gjorde således alt for at bekræfte den velkendte modstilling mellem 

det poppede, men succesfulde USA og det elitære, men navlebeskuende Frankrig.  

 Men som sociologen Frédéric Martel demonstrerer det i De la culture en 

Amérique fra 2006, er forskellen mellem fransk og amerikansk kultur slet ikke så 

nemt beskrevet. Martel har tilbragt fem år som fransk kulturattaché i Boston og 

har under sit ophold foretaget ikke mindre 700 interviews i 35 stater med aktører i 

det amerikanske kulturliv med det udgangspunkt at forstå det for franskmænd 

uforståelige forhold, at USA ingen kulturpolitik endsige noget kulturministerium 

har. Og Martels konklusion er da også, at USA ikke alene har en kulturpolitik, 

men at det amerikanske kulturliv i vid udstrækning er støttet og subsidieret af ikke 

bare private, men også offentlige midler i en grad, der er sammenlignelig med det 

franske. Der er således ingen, eller næsten ingen, central kulturpolitik i USA, men 

kulturen reguleres og støttes i vidt omfang på regionalt og lokalt niveau, ligesom 

det generelle skattefradrag for bidrag til almennyttige formål, herunder kulturelle 

aktiviteter, reelt virker som et massivt statstilskud til kulturen. Lighederne til trods 

er der naturligvis forskel på de to systemer, men de følger blot ikke modstillingen 

elite overfor populærkultur:  

                                                
1 Donald Morrison: ”In Search of Lost Time” in Time Magazine – European Edition 21/11/07. Ar-

tiklen er paradoksalt aldrig trykt i den amerikanske udgave af Time, men er senere udkommet i 

en udvidet fransk version med et modsvar fra Antoine Compagnon, der er professor i litteratur 

ved Collège de France, Sorbonne (Paris IV) og Columbia University.. Compagnon anerkender 

således at fransk film og litteratur, som resultat af det franske sprogs stadig mindre udbredelse, 

har svært ved at gøre sig gældende internationalt, men understreger til gengæld den franske kul-

turs stigende betydning inden for eksempelvis arkitektur, elektronisk musik og kunst. Antoine 

Compagnon: ”Le souci de la grandeur” in Morrison, Donald: Que reste-t-il de la culture française ? 

Paris: Denoel 2008. De to har sammen givet et dobbeltinterview til hjemmesiden nonfiction.fr, 

hvor de uddyber deres synspunkter. Mathilde Labbé: ”Donald Morrison, Antoine Compagnon : 

la culture française, cadavre exquis” in nonfiction.fr 27/2/09. 
2 Maurice Druon: ”Non, la culture française n’est pas morte !” in Le Figaro 4/12/07. 
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La clé de compréhension du système culturel américain n’est pas fondée sur 
l’opposition entre l’État et le marché, comme c’est souvent le cas en Europe, 
mais sur le séperation entre commercial et non-commercial – entre « for-
profit » et « non-profit ».3 

Denne skelnen kan synes negligerbar, men den sætter reelt afgørende forskelle for 

de vilkår, kunsten bliver skabt på, og for den måde, hvorpå den kulturelle sektor 

forholder sig til omverdenen og verden i det hele taget, fordi problematikken for-

skyder sig fra det institutionelle område til det rent økonomiske. Hvor den franske 

model opstiller to konkurrerende systemer, det offentlige og det private, opererer 

den amerikanske kulturverden indenfor lommer i den kommercielle økonomi, som 

understøttes af offentlige penge – en position der på en gang placerer kunstnerne 

nærmere den økonomiske logik, og sætter dem fri fra kunstsystemernes gatekeepers 

med frihed til at operere på markedet.  

 The Bono of lit 

What Is the What er derfor ikke bare en interessant refleksion over globaliseringens 

konsekvenser, men også et fremragende eksempel på de muligheder den ameri-

kanske model giver for at operere på globale vilkår og, i næste led, et godt 

eksempel til at belyse de vanskeligheder, den franske litteratur står overfor, når 

den forsøger at gøre det samme. 

 Den forskel Martel skriver frem er naturligvis tydeligst indenfor de 

kunstformer der kræver mest økonomisk og institutionel opbakning, ikke mindst 

film og teater. Men Dave Eggers’ litterære virksomhed illustrerer tydeligt, at de 

samme mekanismer gør sig gældende inden for det litterære område. Eggers er 

nemlig et brand. Han er et litterært fænomen af den allermest kontemporære slags 

og har siden sin debut i 2000 tilkæmpet sig en afgørende position i den amerikan-

ske litteraturverden ikke bare som forfatter, men i lige så høj grad i kraft af sin 

position som redaktør og grundlægger af tidsskrifterne Might, The Believer, McSwee-

ney’s og forlaget af samme navn, hvor også What Is the What er udgivet. Hans 

                                                
3 Frédéric Martel: De la culture en Amérique, Paris: Gallimard 2006, p. 527. Martel har en tendens 

til at beskrive disse forhold, som om han er den første til at indse, at amerikanerne også subsidi-

erer kunsten, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Se f.eks. Stefan Toepler & Annette Zimmer: 

”Subsidizing the Arts: Government and the Arts in Western Europe and the United States” in 

Diana Crane, Nobuko Kawashima & Ken’ichi Kawasaki (eds.): Global Culture: Media, Arts, Policy, 

and Globalization, New York: Routledge 2002, pp. 39-42. 
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position er så central, at The Sunday Times stiller spørgsmålet, om han mon ikke er: 

”the most influential man in literary circles?” og, måske mindre flatterende, be-

tegnede ham: ”the Bono of lit.”4 

 Det synes således helt klart, at Eggers’ succes ikke alene er et resultat af 

hans overvældende litterære genialitet, som man ellers kunne forledes til at tro af 

titlen på hans debutroman A Heartbreaking Work of Staggering Genius fra 2000, af Eg-

gers oftest blot omtalt som AHWOSG. Succesen er også resultatet af en god 

forretningssans, flair for iscenesættelse og vilje og evne til at lade litteraturen indgå 

i en palet af mere eller mindre populærkulturelle udtryksformer. Eggers har ved 

siden af sine romaner, noveller og tidsskrifter udgivet en række børnebøger, tegnet 

sin egen tegneseriestribe, skrevet essays om fodbold, optrådt på musikudgivelser af 

Beck og Aimee Mann og designet pladecoveret til bandet Thrices album Vheissu. 

Eggers seneste roman Where the Wild Things Are er et remake af en klassisk børne-

bog som Eggers samtidig versionerede som en film i samarbejde med Spike Jonze, 

ligesom Eggers sammen med sin hustru Vendela Vida har skrevet manuskript til 

filmen Away We Go. Og såvel forlag som tidsskrift har som beskrevet specialiseret 

sig i iscenesættelsen af bogens paratekstuelle udenomsværker. Eggers designer selv 

sine bøger og har i samarbejde med sin islandske trykker eksperimenteret livligt 

med trykketeknik og genoplivet en række næsten glemte trykketeknikker.5 Han 

iscenesætter nøje præsentationen af værker og tekst på hjemmesiden McSweeney’s 

Internet Tendency og lanceringen af nye værker, der oftetager form af regulære fester 

eller koncerter. Han står desuden bag den velgørende organisation 826 Valencia, 

der organiserer skriveworkshops for unge mellem otte og 18 over hele landet i alle 

samfundslag, overskuddet fra What Is the What går ubeskåret til The Valentino 

Achak Deng Foundation, der betaler Valentinos universitetsuddannelse og giver 

penge til genopbygningen af Sydsudan, specielt til bygningen og driften af skoler i 

og omkring Marial Bai, ligesom overskuddet fra reportagen Zeitoun, der beskriver 

en arabisk families lidelser i forbindelse med oversvømmelserne i New Orleans, 

går til genopbygning af byen..6 

                                                
4 Stephen Amidon: “Their master’s voice: the rise and rise of brand McSweeney’s” in The Sunday 

Times 3/2/08. 
5 Todd Pruzan: “Oddi Jobs” in Print Magazine, May/June 2006, pp. 88-93 
6 Fondens aktiviteter kan følges nøje på hjemmesiden http://www.valentinoachakdeng.org, hvor 

man også kan finde kommentarer og en Reader’s Guide til What Is the What. Se også Dave Eg-

gers: ”Dave Eggers’s trip report from southern Sudan”, (blogindlæg) 3/10/07 in The Valentino 

Achak Deng Foundation (net). 
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 Den enkelte udgivelse er altså indvævet i et net af aktiviteter, som i en 

vis forstand kan siges at forlænge værkets tekstuelle bestræbelser ud i en større kon-

tekst; eller med lidt mere pessimistiske øjne at drukne det litterære udtryk i en 

mængde forskelligartede udtryk. Eggers er med andre ord inkarnationen af den 

amerikanske kulturpolitik eller mangel på samme, idet han tager koblingen mel-

lem kunsten og andre non-profit domæner for pålydende og bruger denne 

alternative økonomi i sin videste udstrækning som platform for sit virke. Man kun-

ne således driste den tese, at Eggers slet ikke forholder sig til den litterære 

institution som sin primære målestok, men tværtimod tager litteraturens non-profit 

status alvorligt i en grad, så målestokken mere bliver antallet af nybyggede skoler i 

Sydsudan end antallet af positive anmeldelser i amerikanske aviser. 

Mig og din barndom 

Tesen er besnærende, men bare et hurtigt blik på What Is the What afslører at for-

bindelsen ikke er helt så ligetil. Romanen benytter selv en række litterære greb, som 

inddrager romanens økonomiske og institutionelle rammer i de æstetiske spil, hvor-

ved relationen og hierarkiet mellem værkets økonomiske og litterære positioner 

sløres og forvirres. Romanen fortæller en virkelig historie, men er ikke desto mindre 

en roman, som udtryk for en erkendt spænding mellem forskellige udsigelsespositi-

oner i værket. Til trods for at en række hændelser og begivenheder er ændret, 

understreger Valentino i sit forord til bogen, at essensen af historien er sand: ”And 

though it is fictionalized, it should be noted that the world I have known is not so 

different from the one depicted within these pages. We live in a time when the most 

horrific events in this book could occur, and in most cases did occur.”7 Dave Eg-

gers’ værk postulerer sandhed gennem henvisningen til Valentinos historie, men 

fiktionaliserer beretningen installerer den ligefrem i et kinesisk æskesystem af fortæl-

lerpositioner. Strukturen anes allerede ved et blik på bogens titelblad:  

What Is the What 
THE AUTOBIOGRAPHY 

OF VALENTINO ACHAK DENG 
A NOVEL 

DAVE EGGERS8 

                                                
7 Dave Eggers: What is the What: The Autobiography of Valentino Achak Deng, San Francisco: 

McSweeney’s 2006, p. 5. Jf. Dave Eggers: “It was Just Boys Walking” in The Guardian, 26/5/07. 
8 Eggers: What is the What, p. 3. 
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Eggers, der som beskrevet er berømt og berygtet for sin kreative brug af udgivel-

sernes paratekstuelle udenomsværk i form af omslag, kolofoner, dedikationer, titler 

osv., iscenesætter allerede på titelbladet konflikten mellem de to yderpunkter af 

værkets dobbelte generiske tilhørsforhold. Værket præsenteres som både autobio-

grafi og roman, og både Eggers og Valentino krediteres som forfattere, i 

modsætning til bogens forside, der kun bærer Eggers’ navn. Det er værd at be-

mærke forskellen i typestørrelse mellem de enkelte udsagn: Det mest abstrakte, 

overskriften, står med størst typer, og herefter bevæger vi os ud af romanens uni-

vers via hovedperson og forfatter, til betegnelsen a novel, der med ganske små typer 

præsenterer selve den institutionelle ramme, bogen skal læses indenfor. Hvor be-

tegnelsen the autobiography med sin bestemte form underlægger sig det biografiske 

subjekt, understreger det ubestemte a novel, at genren går forud. Her er tale om en 

institutionelt forankret tradition, som subjektet Dave Eggers har valgt at skrive sin 

historie indenfor, som en roman i en række af romaner. De to små ord sikrer på 

denne måde de øvrige elementers forbindelse til omverdenen. Selv egennavnet 

Dave Eggers må læses i lyset af genreangivelsen som et forfatternavn frem for et bio-

grafisk subjekt, en markør, der placerer værket i et forfatterskab af større eller 

mindre format.9 

 Men i samme bevægelse betegnelsen roman sikrer forbindelsen til ver-

den, dikterer den også den status, denne forbindelse har: værket må læses som ren 

fiktion med et i bedste fald allegorisk forhold til den verden, der beskrives. Beteg-

nelsen ikke alene garanterer de øvrige elementers status, men negerer dem også, 

ikke mindst betegnelsen autobiografi, der set i lyset af tekstens karakter af fiktion 

får skær af en tom gestus. De to små ord a novel fremstår på denne måde som det 

centrum, der på en gang styrer og relativerer den intrikate virkeligheds- og sub-

jektskonstruktion, Eggers’ titelblad er udtryk for. I en omvending af det bartheske 

punktum punkterer fiktionsreferencen den autobiografiske konstruktion, som en 

navle – a navel – der på en og samme tid forbinder til en historisk virkelighed og 

gør opmærksom på, at denne forbindelse er klippet.10 

                                                
9 Jeg forsøger her konsekvent at bruge betegnelserne Valentino og Dave om de fiktive hovedper-

soner i henholdsvis What Is the What og Dave Eggers’ autobiografi A Heartbreaking Work of 

Staggering Genius; mens Deng, Eggers og Dave Eggers betegner de empiriske, skrivende og for-

tællende personer, om end en absolut skelnen, som det vil blive klart, er svær at opretholde. 
10 ”Une sorte de lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard” (Roland 

Barthes: La chambre claire, Paris: Cahiers du Cinema, Gallimard & Seuil 1980, p 126). Således ly-

der en af de metaforer, Roland Barthes bruger til at beskrive fotografiets punktum, dets 
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 Men så vidtløftig er der naturligvis ikke belæg for at blive. Titelbladet 

fremviser ingen navler og er i bund og grund blot et helt almindeligt titelblad sat 

efter branchens normer; og den fiktionaliserede autobiografi er selvfølgelig et af 

litteraturens ældste greb, begrebsliggjort af Serge Doubrovsky som autofiktion.11 

Ikke desto mindre er det karakteristisk, at Eggers i iværksættelsen af dette ganske 

enkle greb – kontrasteringen af de to genreangivelser roman og autobiografi – 

formår at udnytte bogens apparat til at skabe en kompleks merbetydning. Kontra-

steringen er hos Eggers ikke et metafiktionelt træk i traditionel forstand. Formålet 

er ikke at destabilisere og reflektere fiktionskonstruktionen, ej heller at udstille og 

underminere de ”codes implicites ou explicites de la publication,”12 som Philippe 

Lejeune ser som afgørende for det kontraktlige forhold mellem forfatter og læser i 

hans studie af autobiografien. Pointen er ikke at skuffe eller narre forventninger, 

men tværtimod at udpege nogle specifikke brudflader i konstruktionen i en søgen 

efter større præcision i den narrative situation. Værkets romankarakter undermi-

nerer ikke kun den autobiografiske virkelighedsreference, men gør også 

opmærksom på det fiktionelle og narrative element i autobiografien selv.13 Auto-

biografien gengiver ikke bare det biografiske subjekts liv, men konstruerer også 

subjektet, ikke bare som forfatter, men også som fiktionel karakter, og det er denne 

proces, Eggers elegant tydeliggør allerede på værkets titelblad. Eggers’ metafiktion 

dekonstruerer ikke det autobiografiske, men bekræfter også autobiografiens egen 

fiktionelle logik, blot i en mere afklaret og, kunne man påstå, mere ærlig indpak-

ning.14 
                                                                                                              
transport af motivet til beskueren. At tale om en omvending er dog lidt af en tilsnigelse, da 

punktummet hos Barthes er et i bedste fald tentativt forsøg på at fravriste den strukturalistiske 

position en anelse referentialitet. Begrænsningen er således tydelig i den forståelse af forfatterrol-

len, Barthes præsenterede i forelæsningsrækken La Préparation du Roman, som han holdt på 

Collège de France på samme tid, som Det lyse kammer blev til. Under titlen ”Retour de l’auteur” 

og med slet skjult henvisning til hans berømte og berygtede essay ”La mort de l’auteur” skriver 

han: ”Il m’a semblé qu’autour moi, aussi, un goût se déclarait, ici et là, pour ce qu’on pourrait 

appeler – de façon à ne pas aborder le problème des définitions – la nébuleuse biographie (Jour-

naux, Biographies, Interviews personnalisées, Mémoires, etc.)” (Roland Barthes La Préparation du 

roman I et II, Cours et séminaires au collège de France (1978-1979 et 1979-1980), Paris: Seuil 

2003, p. 276). 
11 Serge Doubrovsky: Autobiographiques: de Corneille à Sartre, Paris: PUF 1988, p. 61. 
12 Philippe Lejeune: Le pacte autobiographique, Paris: Seuil 1975, p. 44. 
13 Jf. Bran Nicol: “Dave Eggers and the memoir as self-destruction” in Jo Gill (ed.): Modern Con-

fessional Writing: New Critical Essays Oxon: Routledge 2006, pp. 100-14. 
14 Diskussionen mellem Lejeune og Doubrovsky reproduceres i Poul Behrendts Dobbeltkontrak-

ten fra 2006 med fordringen om en litteraturvidenskab, der forholder sig seriøst og kritisk til den 
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Postironiske manøvrer 

Brugen af Valentinos erindringer udfordrer således vores opfattelse af den litterære 

teksts autenticitet, ikke bare som udtryk for en forfatters tanker, men også som 

udtryk for en kulturel praksis. Eggers’ indfældning af Valentinos beretning i en 

kompleks institutionel ramme og ikke mindst hans betoning af dette forhold udstil-

ler misforholdet mellem de lidendes enkle beretninger og det litterære marked, de 

skal gøre sig gældende på, men gør det ved at udnytte dette markeds egne meka-

nismer: What Is the What er litteratur, den er nødhjælp, men den er også business 

og hjælper til at befæste Eggers’ position som en central spiller på den amerikanske 

litterære scene på de præmisser, som den tilbyder. En refleksion som det vil være 

vanskeligt at lave inden for det franske litterære system, hvor forfatteren ikke på 

samme måde har mulighed for at agere aktivt i forhold til publikationen, og hvor 

litteraturen ikke har nogen naturlig relation til andre former for non-profit arbej-

de. Paradoksalt kan man sige at den franske litteratur er fanget inden for det 

kapitalistiske system i kraft af den nære sammenknytning mellem forfatter og for-

lag, hvorimod amerikanske forfattere, også i kraft af agenter, der fungerer som 

mellemled mellem forfatter og marked, står friere.15  

 Friheden er jo en klassisk amerikansk topos og i en vis forstand karak-

teristisk for en generation af yngre amerikanske forfattere, som søger at skrive sig 

fri af tidligere tiders tabuer og forbehold, eksplicit er drevet af ønsket om positiv 

refleksion.16 En ny generation af forfattere, forsøgt samlet under tvivlsomme kate-

                                                                                                              
biografiske virkeligheds forhold til fiktionen. Eggers’ eksplicitte fremvisning af misforholdet mel-

lem forfatter og biografisk subjekt understreger imidlertid, at det afgørende her ikke er 

virkelighedsreferencen, men tværtimod den institutionelle og kulturelle kontekst, værket skriver 

sig ind i. Bogen bruger ikke værkformen til at reflektere et levet liv, den bruger tværtimod Valen-

tinos biografi til at udfordre og reflektere læserens position. Et forhold der ikke er kontraktligt, 

men udtryk for en regulær forhandling af synsvinkler.  
15 En interessant iagttagelse i den forbindelse er at det amerikanske kulturliv nok i vidt omfang er 

afhængig af private donorer og af en række store private fonde, The Rockefeller Foundation, 

The Ford Foundation og den klart største, The Bill & Melinda Gates Foundation, med en årlig 

uddeling på godt 1 mia. dollars, hvorimod kommercielle partnere, sponsorer m.m. spiller en for-

svindende lille rolle. I Frankrig, og i Danmark kunne man tilføje, ser man derimod et stadigt 

stigende pres for at få kulturlivets aktører til at samarbejde med erhvervslivet, med tilhørende 

krav om eksponering og kommerciel signalværdi til følge (Martel: De la culture en Amérique, pp. 

524-25). 
16 Jf. eksempelvis Eggers’ udtalelse: ”Criticism comes from a dark and murky place. What kind of 

man wants to bring others down?” (Saadi Soudavar: ”To Legit to Quit” in: Harper’s Magazine 

1803, 2000, p. 19.). 
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gorier såsom post-postmodern, meta-metafiction, men mere overbevisende beskrevet 

som postironikere af Tore Rye Andersen i hans afhandling Det etiske spejlkabinet.17 Eg-

gers ses her på linje med forfattere som Jonathan Franzen (f. 1959), Rick Moody 

(f. 1961), Jeffrey Eugenides (f. 1960) Jonathan Safran-Foer (f. 1977) og David Fo-

ster Wallace (f. 1962), som repræsentanter for et opgør med postmodernismens 

ironiske omgang med samtidskulturen. Ironien har mistet sin kritiske brod, mener 

de, fordi den er blevet approprieret af populærkulturen, ikke mindst tv-mediet, 

som det beskrives i Wallaces programmatiske essay ”E Unibus Pluram” fra 1993: 

“The fact is that for at least ten years now television has been ingeniously absor-

bing, homogenizing, and re-presenting the very cynical postmodern aesthetic that 

was once the best alternative to the appeal of low, over-easy, mass-marketed nar-

rative.”18 Det kritiske alternativ er ifølge Wallace og postironikerne ikke den kølige 

parodi, men den følte realisme, det helhjertede engagement i det samfund, man er 

del af, den familie, man kommer af, det individ og den krop, man er. Virkelighe-

den og sandheden med andre ord. En inderlighed, der trodser angsten for at 

udstille sig selv: ”The new rebels might be the ones willing to risk the yawn, the 

rolled eyes, the cool smile, the nudged ribs, the parody of gifted ironists, the ‘How 

banal.’”19  

 Banaliteten er Eggers ikke bange for. Autobiografien AHWOSG, er 

syltet ind i sentimentale indrømmelser om hans eget sexliv, madvaner, familierela-

tioner og prekære økonomiske, poetologiske og praktiske forhold i forbindelse med 

bogens udgivelse, placeret ikke bare i brødteksten, men også i kolofonen, forordet 

og dedikationerne, der strækker sig over mere end 20 sider og inkluderer bogens 

forlagskalkule og en tegning af en hæftemaskine. Eggers går faktisk så langt i sin 

bestræbelse på at være åben, inderlig og realistisk, at det ligger lige for at tolke om-

svøbene som netop ironiske. Og med udgangspunkt i en sådan analyse ser enkelte 

Eggers, der er 10 år yngre end de mest fremtrædende postironikere, som fore-

gangsmand for en ny drejning i amerikansk litteratur, en postpostpostmodernisme 

må man formode, centreret omkring Eggers’ toneangivende tidsskrift McSweeney’s 

                                                
17 Tore Rye Andersen: Det etiske spejlkabinet: Et studie af postmodernistisk og postironisk litteratur 

(ph.d.-afhandling) Aalborg: Afdeling for Engelsk, Aalborg Universitet 2007, pp. 25-27. Se også 

Michael Little: Novel Affirmations: Defending Literary Culture in the Fiction of David Foster Wallace, 

Jonathan Franzen, and Richard Powers (afhandling) Texas A&M University 2004. 
18 David Foster Wallace: ”E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction” in Review of Contempo-

rary Fiction 13:2, 1993, p. 173. 
19 ibid. p. 193. 
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Quarterly Concern, der har publiceret tekster af blandt andet en lang række af de 

ovenstående forfattere og de engelske ligesindede Nick Hornby (f. 1957) og Zadie 

Smith (f. 1975).20 

 Eggers kommer dog den ironiske læsning i forkøbet allerede i paper-

backversionen af AHWOSG, der i 2001 udkom med et 50 siders addendum med 

titlen Mistakes We Knew We Were Making, placeret som en selvstændig indgang til 

bogen, hvis man vender den og læser bagfra.21 Eggers afviser her enhver anklage 

om ironi, og præsenterer blandt andet en 12 punkts liste over eksempler på fraser, 

der trods det umiddelbare indtryk ikke er lige præcis ironiske, ifølge Eggers’ defini-

tion, men nærmere sjove, uheldige, påfaldende m.m., hvilket leder ham til den 

konklusion, at når det gælder AHWOSG, er der: ”almost no irony, whatsoever, 

within its covers.”22 De metafiktionelle træk i romanen er således, ifølge Eggers 

selv, ikke at forstå som ironiske kommentarer, men som retoriske tekstuelle greb, 

der skal nuancere og uddybe den sandhedsbestræbelse, teksten i sig selv er udtryk 

for. Eggers’ rettelser, kommentarer og forklaringer er ikke omsvøb, men tværti-

mod et forsøg på at være ærlig og åben, ikke bare om de biografiske hændelser, 

men også om de overvejelser og tanker, der ligger til grund for romanens udform-

ning. Det er således karakteristisk at også en lang række af de andre post-ironikere, 

mest eksplicit David Foster-Wallace og Jonathan Safran-Foer, i vidt omfang be-

nytter paratekstuelle tricks og omveje ved at inkludere fodnoter, illustrationer og 

meget andet i det fiktionelle univers.  

 Også Eggers’ anden roman, globaliseringssatiren You Shall Know Our 

Velocity (YSKOV) fra 2002, benytter bogmediet kreativt som led i fortællingen. Ro-

manen fortæller forholdsvist traditionelt historien om to venners desperate 

anstrengelser for at fordele $80.000 til værdigt trængende verden rundt, i en uge-

lang, moderne version af Jules Vernes Jorden rundt i 80 dage. Historien begynder 

dog ikke som sædvanligt på side 1, 3, eller 5, men allerede på bogens cover med en 

første side, som fortæller en kort rammehistorie, der således på flere måder ind-

                                                
20 Jf. Nicholas Blincoe: ”Rock and Read” in New Statesman 20/10/03, pp. 38-39 & Daniel Gras-

sian: Hybrid Fictions, Jefferson: McFarland 2003, pp. 51-52. 
21 Eggers ønskede faktisk bogen udgivet med en S-formet ryg, således at den kunne åbnes fra to 

sider, men forlaget Vintage mente ikke, det var teknisk eller økonomisk muligt (Sarah Brouillette: 

”Paratextuality and Economic Disavowal in Dave Eggers’ You Shall Know Our Velocity” in Recon-

struction 3:2, 2003, p. 15). 
22 Dave Eggers, A Heartbreaking Work of Staggering Genius, London: Picador 2001. Addendum-

met Mistakes We Knew We Were Making har separat paginering. 
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rammer bogens fortælling og blandt andet inkluderer fortællerens død. Hertil 

kommer, at handlingen romanen igennem er ledsaget af farvefotos, der dokumente-

rer den fiktionelle handling. Virkelighedskonstruktionen er således kun ved første 

øjekast simplere her: Eggers introducerer snedigt den materielle virkelighed i ro-

manens fiktive univers gennem fotoets direkte virkelighedsgengivelse, der stiller 

spørgsmålet, om Eggers selv har været de steder i verden, der fortælles om; gen-

nem brugen af bogens materielle udformning til at understrege den narrative 

situation, understrege den form og den ramme, værket præsenterer historien i; og i 

kraft af selve den fortalte historie, der som Sarah Brouillette har argumenteret for 

det, kan læses som en allegori over Eggers’ samvittighedskvaler i forbindelse med 

de mange penge, han tjente på sin debutroman.23 YSKOV iscenesætter Eggers’ 

egen position som en litterær figur og forsøger at reflektere denne i forhold til dels 

den globale sociale virkelighed, dels den institutionelle og markedsmæssige virke-

lighed, hans værk cirkulerer i som materielt bogværk. 

 What Is the What præsenterer sig derfor som en mediering mellem de 

tidligere romaner: mellem AHWOSG’s gradbøjning af den autobiografiske genre 

og YSKOV’s variationer over bogens natur som medie og vare på et globalt mar-

ked. What Is the What iscenesætter det autobiografiske subjekt som spiller på et 

globalt litterært marked, som en refleksionsform, der kan bruges til at kaste lys 

over de særlige vilkår, oversættelsen og udvekslingen af identiteter finder sted på i 

en globaliseret verden. What Is the What er således næsten forbavsende ligefrem i 

sin præsentation af emnet sammenlignet med de komplicerede narrative manøv-

rer, der omgiver de tidligere værker. Enkelheden fremhæver Eggers’ tro på 

muligheden af at fortælle uden omsvøb. Valentino er ikke indvævet i det net af 

post- og post-post-ismer, som umuliggør ærlighed i den litterære offentlighed, Eg-

gers er en del af, og Eggers ser det derfor, som han gentagne gange har fremhævet 

det, som sin opgave at genskabe Valentinos stemme i dens enkle stolthed, ukon-

tamineret af vestlig ironi.24 Eggers vil skabe en forbindelse mellem os og 

Valentino, oversætte hans historie i et sprog, der er tro mod Valentinos eget ver-

denssyn.  

                                                
23 Brouillette: ”Paratextuality and Economic Disavowal” 
24 Eggers: ”Dave Eggers’s trip report from southern Sudan”; Ed Caesar: ”How we met: Valentino 

Achak Deng & Dave Eggers” in The Independent 3/6/07. 
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Narrativ imperialisme 

Den optimistiske udlægning er desværre ikke den eneste vinkel på Eggers’ projekt. 

Set med lidt mere skeptiske briller må man indse, at Eggers’ fortælling langt fra 

kan opfattes som uskyldig i forhold til de berettede forhold. Fortællingen indgår 

ikke bare i et politisk og litterært diskursivt spil der tillader oversættelse, men også i 

netop de globale økonomiske kredsløb, som er årsag til ødelæggelsen af traditionel-

le værdier verden over og en medvirkende årsag til krigen i det sydlige Sudan. 

Eggers’ litteratur er om nogen tilpasset de nye markedsforhold. Valentinos historie 

er fortalt i et sprog, der forstås af os alle, som Littells roman næsten modelleret 

efter Hollywoods skabelon for narrativ forståelighed blot her tilsat en smule lokal-

kolorit i tilnærmelsen til Valentinos afrikanske stemme. 

 Set i dette lys fremstår Eggers’ forsøg på at inkorporere Valentinos 

historie mere som et overgreb orkestreret af den globale kapitalisme end som en 

befriende gestus. En kritik der er blevet ført ud i sin yderste konsekvens af kritike-

ren Lee Siegel: 

Perhaps, having run out of marketable stories to tell about ourselves, we will 
now travel the world in search of desperate people willing to rent out their 
lives, the way indigent people in some desolate places give up their children. 
Perhaps we have picked our psyches clean, and now we need other people’s 
stories the way we need other people’s oil.25  

What Is the What er i Siegels optik rendyrket vestlig imperialisme maskeret som 

godgørenhed. Genfortællingen gavner ikke Valentinos fortælling, men lader den 

blot væve ind i en række forbehold og narrative forskydninger, der fjerner fokus fra 

sagen selv, Valentinos lidelse og oplevelser. 

 Kritikken er ikke grundløs. Uanset hvor velovervejet og velment Eg-

gers’ formidling af Valentinos historie er, og uanset om Deng selv har bedt Eggers 

fortælle hans historie, er der i sidste ende tale om et overgreb, en appropriation af 

et levet liv med et litterært formål. Ser man bort fra den biografiske baggrund, 

lader What Is the What sig som beskrevet helt uproblematisk læse som en integreret 

del af Eggers’ forfatterskab i kraft af en række lighedspunkter med de tidligere 

værker, lighedspunkter der rækker ud over det rent formelle og sætter sit aftryk på 

                                                
25 Lee Siegel: ”The Niceness Racket” in The New Republic 23/4/07, p. 53. 
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beskrivelsen af selve det biografiske subjekt og i konstruktionen af den narrative 

stemme. 

 Den unge Valentinos livssyn og den stoiske ro, hvormed han tager sin 

modgang, er på mange måder identisk med beskrivelsen af den unge Daves ople-

velser i AHWOSG. Ligesom Valentino tvinges Dave til tidligt at tage ansvaret for 

sit eget liv, efter han som 21-årig mister begge sine forældre inden for få måneder 

og må påtage sig forældrerollen for til sin otteårige lillebror Toph. Og ligesom 

Valentino kommer Dave styrket ud på den anden side med troen på menneskehe-

den og trangen til at fortælle intakt – ja, til om ikke at frelse, så at forbedre 

menneskeheden gennem fortællingen. Ligheden er ikke mindst slående i de anråb 

af læseren, der afslutter begge værker. I AHWOSG med Daves offer i centrum; 

hans ungdom, som han har ofret ikke bare for sin lillebror Toph, men for os alle 

sammen: 

Oh but I do this for you. Don’t you see I do this for you? I have done this all 
for you. I pretend that I do not but I do. I eat you to save you. I drink you to 
make you new. I gorge myself on all of you, and I stand, dripping, with fists, 
with heaving shoulders— I will look stupid, I will crawl, drenched in blood 
and shit, I will—26 

Fortælleren I AHWOSG fortæller ikke for sin egen skyld og slet ikke for at under-

holde, men for at forbinde sig til verden omkring ham, til den skare af læsere, der 

repræsenterer den etablerede sociale orden, den verden, som den unge Dave både 

vil og ikke vil være en del af. Her er ungdommen selv en kraft, der investeres og 

ofres i mødet med den anden, en ren skaberkraft i opposition til alt etableret, men 

også udtryk for en længsel efter selv at blive etableret, som det eksempelvis bliver 

tydeligt på de stickers, Dave og de øvrige grundlæggere af Might Magazine sætter op 

byen rundt for at promovere første nummer: 

SCREW THOSE IDIOTS 
MIGHT MAGAZINE27 

Sloganet skal signalere total opposition til alt etableret, men det bliver for sent 

klart for gruppen, at det også kan forstås omvendt: måske er det Might, der er idio-

terne, der skal ned med nakken. Sloganet anråber en skare af unge, der formodes 

                                                
26 Dave Eggers: A Heartbreaking Work of Staggering Genius, London: Picador 2001, pp. 435-36. 
27 Ibid. p. 135 
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at være enige med bladets oppositionelle holdning, men etablerer i samme bevæ-

gelse bladet selv som en institution på linje med dem, der kritiseres, som en skarp 

demonstration af ironiens begrænsning, som den også beskrives hos Wallace. 

Denne dobbelthed og bevidstheden om den, er det drivende princip for fortællin-

gen i AHWOSG. Den autobiografiske konvention afsløres som ren fiktion, men 

potentialiseres derved som en radikal selvudfoldelse. Fortællerens inklusion i den 

litterære institution sætter ham fri som fortællende jeg. Dave fortæller for at gøre 

oprør og for at blive accepteret på én og samme tid, og bogens særegenhed vokser 

ud af netop dette forhold, som et værk med et uovertruffet ungdommeligt drive og 

en sjældent samvittighedsfuld selvbevidsthed. 

 Valentinos offer og tab af uskyld er naturligvis langt mere barskt og 

hans lidelse langt mere håndgribelig. Ikke desto mindre ligner hans forhold til de 

amerikanske medborgere, han fortæller til, Daves til forveksling, om end anråbel-

sen foregår i et mere afdæmpet tonefald, her igen i et citat fra romanens allersidste 

sider:  

How blessed are we to have each other? I am alive and you are alive so we 
must fill the air with our words. I will fill today, tomorrow, every day until I 
am taken back to God. I will tell stories to people who will listen and to peo-
ple who don’t want to listen, to people who seek me out and to those who 
run. All the while I will know that you are there. How can I pretend that you 
do not exist? It would be almost as impossible as you pretending that I do not 
exist.28 

Fortællingen skaber forbindelser og bekræfter den andens eksistens, både for de 

socialt ekskluderede og for de ekskluderende, de, der ikke vil lytte. Til trods for 

Valentinos oplevelse af tab, afvisning og eksklusion insisterer han på muligheden 

for at skabe dialog ved vedholdende at fortælle sin historie. 

 Passagens sidste sætning illustrerer ironien i denne insisteren med 

knivskarp præcision: Romanen igennem bliver Valentino ikke bare ignoreret, men 

også ydmyget og misbrugt af sine amerikanske landsmænd. Men jo mindre de 

lytter, desto mere insisterende bliver Valentino i sin fortælling, tydeligst illustreret i 

den lange indledningsfrekvens, hvor han bliver overfaldet i sit nye amerikanske 

hjem. Skildringen af overfaldet fungerer som rammehistorie for de første flere 

hundrede sider af romanen, der fortælles af Valentino fra en position bagbundet 

                                                
28 Eggers: What Is the What, p. 475. 
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på gulvet til den dreng, der med en pistol i hånden vogter ham. Denne dreng – af 

Valentino døbt TV-boy, fordi han stirrer uafbrudt på tv’et – fortæller Valentino, i 

en indre monolog, historien om angrebet på Marial Bai og om flugten gennem 

ørkenen, til trods for at drengen tydeligvis ikke lytter – da Valentino forsøgsvis 

taler til ham reagerer han ved at putte en pose over hovedet på ham. Denne for-

tællekonstruktion fastholdes romanen igennem: Valentino fortæller til en 

politimand, der ikke ser ham som andet end en sag, der skal ekspederes; til den 

venlige, men uengagerede hospitalsreceptionist Julian; og til kunderne i det fit-

nesscenter, hvor han arbejder, der ikke ser ham som andet end et serviceorgan. 

 På trods af denne mur af afvisning fortsætter Valentino med at fortæl-

le, men ikke trodsigt, ikke i protest. Valentinos modstand er en stille en af slagsen. 

Gennem sine prøvelser og måske i kraft af sin kulturelle baggrund har Valentino 

lært ydmyghedens kunst og ikke at stille for mange spørgsmål til dem, der hjælper; 

dem, der kommer med maden; og dem, der bestemmer, hvem der skal med på 

flyet til USA. Ikke bare af frygt for repressalier, men i lige så høj grad af taknem-

melighed over den hjælp, der trods alt bliver givet. Men ligesom Daves historie i 

AHWOSG finder Valentinos historie sin kraft i bevidstheden om fortællerens impo-

tens og afhængighed af sine omgivelser. Hvor Eggers’ beretning fremviser styrken i 

et resignerende ungdomsoprør, insisterer Valentinos historie på styrken i den be-

retning, der for længst har erkendt sin plads i verden. 

 Der er naturligvis forskel. Daves distance til den omgivende verden er 

til en vis grad udtryk for et bevidst valg, for et ungdommeligt oprør, mens Valen-

tinos distance er resultatet af en hårdhændet afvisning fra det omgivende samfunds 

side. Ikke desto mindre er den fortællemæssige styrke i de to positioner nært be-

slægtet, med den forskel at Valentinos anråbelse fremstår næsten stærkere, idet den 

helt tydeligt er blottet for ironi. Valentino er født på bunden, som et andenrangs 

menneske i et tredjerangs land, drevet på flugt og ydmyget, pacificeret i flygtninge-

lejre og bragt til USA for at dulme den dårlige samvittighed hos middelklasse-

amerikanere. Ydmygelsen bliver komplet, da Valentinos amerikanske sponsorfa-

milie inkluderer ham på det årlige familiejulekort på den placering, hvor man 

kunne have forestillet sig, at familiens hund skulle have været, hvis det ikke var, 

fordi de havde anskaffet sig en flygtning i stedet. Scenen afslører på morsom og 

afslørende vis hykleriet i den amerikanske godgørenhed og spejler samtidig Eggers’ 

appropriation af Valentinos biografi i litterært øjemed. Valentino føler bare ikke 

julekortet og, må man formode, Eggers’ bog som et overgreb. Han tager det 
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tværtimod som en anerkendelse af hans accept i USA og som en bekræftelse af, 

hvor langt han er nået, og understreger dermed bogens pointe: Hvis man er startet 

på bunden, er der kun en vej frem, og det er op. Valentino har gennemlevet 

umenneskelige lidelser, og netop derfor kan han ikke kues, ikke ydmyges; han er 

på vej og har altid overskuddet til at fortælle, ikke for sin egen skyld, men for vores 

skyld. 

Udsigelsens styrke 

Lighederne mellem AHWOSG og What Is the What er således store, ikke alene på 

det tematiske niveau, men også i form af selve den grundlæggende skabelon for 

fortællingen: Fortælleren fortæller sin historie i en resignerende gestus, der på en 

gang fastslår det biografiske subjekts impotens og restituerer det i viljen til udsigel-

se. Der er ingen tvivl om, at denne konstruktion er Dave Eggers’, og at Valentino 

Achak Deng næppe selv ville have iscenesat sin historie på denne måde. Ikke desto 

mindre understreger Deng selv, at netop Eggers’ oplevelse af tab gør ham i stand 

til at forstå og fortælle Dengs historie: 

When I met Dave, I felt a connection right there. He lived sort of the same 
life I had. His parents died quite young, when he was only 22 and in college. 
He missed his parents the same way I did. That alone convinced me that he 
would be able to write my story right.29 

Deng sætter med udtalelser som denne et alvorligt spørgsmålstegn ved den blotte 

og bare afvisning af Eggers’ roman som ren narrativ imperialisme. Det er ikke 

bare Eggers, der har valgt Deng på grund af hans eksotiske baggrund, men også 

Deng, der har valgt Eggers, fordi dennes personlige oplevelser gør ham i stand til 

at forstå Dengs historie hen over de kulturelle skel. Det er ikke alene Eggers’ posi-

tion i den litterære verden, der gør ham i stand til at fortælle historien, men en 

særlig sensibilitet, som kombineret med hans narrative, litterære kompetencer gør 

ham i stand til at fortælle historien rigtigt.  

 Deng udfordrer hermed den lettere naive position, Siegel og andre 

indtager med kravet om dokumentarisk præcision, som når Siegel eksempelvis 

fastslår at: ”The unadorned story, the true story humbly recorded and presented, 

                                                
29 Ed Caesar: ”How we met: Valentino Achak Deng & Dave Eggers” in The Independent 3/6/07. 
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would not have been lacking in force.”30 Det betænkelige er her ikke alene 

spørgsmålet om, hvad begreber som sandhed og ydmyghed betyder i denne sam-

menhæng, men også hvad Siegel lige præcis mener med styrke. Hvad giver styrke i 

netop den narrative situation, der her er tale om, som en udgivelse på et globalise-

ret bogmarked? Og det er ifølge Deng selv netop grunden til, at Eggers skal 

fortælle hans historie: ”’You have to be a writer,’ he said. ’Do it the way you think 

it will best reach people.’”31 De nøgterne beskrivelser af Valentinos liv i sig selv 

ville utvivlsomt være særdeles ekspressive, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at 

de ville påvirke mange læsere eller at de ville påvirke læserne på den rette måde. 

Det kræver ikke alene gennemslagskraft, men også evnen til at fortælle historien 

rigtigt med forståelse for den særlige sensibilitet og det særlige verdensblik, Valen-

tinos prøvelser har givet ham. 

 Naiviteten i Siegels forsvar for vidnesbyrdets ukrænkelighed afsløres 

nådesløst af det faktum, at Siegel selv i 2006 blev suspenderet fra The New Republic 

for på sin blog at have brugt pseudonymet sprezzatura til anonymt at rose sine egne 

artikler og stemple sine kritikere med bramfrie bemærkninger såsom: ”you bunch 

of immature, abusive sheep.”32 Artiklen ”The Niceness Racket” markerer Siegels 

tilbagevending til The New Republic efter hans suspension, og affæren afslører ikke 

bare hulheden i Siegels kritik af Eggers, men tydeliggør også de ændringer i det 

litterære system, der gør litterære strategier, som dem Eggers anvender, nødvendi-

ge og virksomme. Siegel omtaler selv i bogen Against the Machine: Being Human in the 

Age of the Electronic Mob fra 2008 sprezzaturas aktiviteter som en joke iværksat med 

det formål at satirisere og kommentere den overfladiske og uforpligtende debatkul-

tur, som internettets upersonlige univers giver anledning til. Som journalist på det 

velansete og kvalitetsbevidste tidsskrift The New Republic harcelerer Siegel over at 

skulle se sine egne grundige og fact-tjekkede artikler kommenteret af tilfældige læsere 

under uforpligtende dæknavne på bladets egen hjemmeside. Siegel protesterer 

med andre ord, i bourdieuske termer, mod skiftet fra en kultur, hvor institutionen 

og forfatterens kulturelle kapital stod som garanter for udsigelsens lødighed, til et 

samfund, hvor enhver udsigelse må tilkæmpe sig plads på et frit marked domineret 

                                                
30 Siegel: ”The Niceness Racket”, p. 50. 
31 Eggers: “It was Just Boys Walking” 
32 Maria Aspan: ”New Republic Suspends an Editor for Attacks on Blog” in The New York Times, 

4/9/06 
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af ukontrollable udsigelsesplatforme på nettet og i andre elektroniske medier, hvor 

alle kan udtale sig på lige fod ofte skjult bag pseudonymer eller brugernavne. 

 Det interessante er, hvor eklatant Siegel fejler i sin protest. Ikke alene 

overtræder han sit eget kodeks for troværdighed, han fejlfortolker også det forum, 

han skriver i. Og det endda i en sådan grad, at hans meddebattører ikke kun bliver 

stødt over hans ubehagelige sprogbrug, men også umiddelbart kan gennemskue, at 

det er Siegel selv, der taler gennem pseudonymet. En optræden der ikke bliver 

mindre grotesk i lyset af hans valg af brugernavnet sprezzatura, der betegner renæs-

sancens bestræbelse på gennem teknisk præcision at skabe en illusion af skødesløs 

lethed som mystikken i Mona Lisas smil eller hoflivets glatte veltalenhed hos Bal-

dassare Castiglione.33 Intet kunne være længere fra skødesløs lethed end Siegels 

desperate, forkrampede angreb på sagesløse modstandere, intet længere fra renæs-

sancens idealer om værdighed og viden end Siegels insisteren på at forsøge at 

tryne sine modstandere frem for at indgå i dialog. 

 Som Martel beskriver det er denne forskel dog i vidt omfang at forstå 

som en generationskløft. Uanset Siegels alder er han i denne forstand at forstå som 

en repræsentant for det klassiske kulturaristokrati, der har domineret det ameri-

kanske kulturetablissement siden nationens fødsel: 

Pendant deux cents ans, une aristocratie nouvelle manière, avec une certaine 
idée de la culture, souvent une élite d’origine européenne, des protestant qui 
sortaient des meilleures universités, ont occupé les postes de commande du 
système culturel. […] Soudain, quelque part entre 1965 et 1980, la domina-
tion de cette élite blanche s’arrête et sa légitimité s’effondre.34 

Fra 1960’erne og frem mistede denne elite imidlertid sit greb om kulturens institu-

tioner under pres fra så modsatrettede kræfter som ungdomsoprøret krav om 

diversitet og konservatismens krav om økonomisk liberalisering og decentraliserin-

ger, som det blev iværksat under Reagan. Disse kræfter indstiftede den kulturelle 

diversitet som øverste mål, hvilket åbnede op for populær kulturen både som ud-

tryk for en tilpasning til markedets vilkår og en anerkendelse af kulturelle 

minoriteter. Det er således karakteristisk, at post-ironikerne netop betegner den 

eller de generationer, der er vokset i denne periode og så at sige fået det nye sprog 

                                                
33 Jf. Harry Berger, Jr.: The Absence of Grace: Sprezzatura and Suspicion in Two Renaissance Courtier 

Books, Stanford: Stanford University Press 2000. 
34 Martel: De la Culture en Amérique, p. 533. 
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ind med modermælken. Postironikerne og debattørerne på The New Republics 

hjemmeside har alle en indlært forståelse for at det afgørende ikke er den platform 

man taler fra, men at det man siger er i overensstemmelse med ens eget personlige 

og kulturelle udgangspunkt. 

 Det er værd at opholde os et øjeblik ved dette skifte fordi det effektivt 

og tidligt demonstrerer den bourdieuske systemtænknings endeligt. Med den kul-

turelle diversitets indtog mister de institutionelle hierarkier deres stabilitet, med det 

resultat at de litterære og kunstneriske institutioner i langt højere grad end tidlige-

re er tvunget til at legitimere deres eksistens på andre vilkår.35 En opblødning af de 

faste hierarkier betyder imidlertid på ingen måde afskaffelsen af hierarkiske og 

kvalitetsmæssige distinktioner i det kulturelle felt, som Andreas Huyssen for nylig 

har præciseret det: ”Hierarchical value relations remain inscribed into all cultural 

practices, but they operate more subtly depending on stratifications of production 

and reception, of genres, and of media.”36 De kendte hierarkier undermineres fra 

to sider: af de nye medier og den radikaliserede kapitalismes pres, og af globalise-

ringens blanding og aktualisering af vidt forskellige sociale værdi og 

magtstrukturer. Svaret er imidlertid ifølge Huyssen ikke at hengive sig til en post-

moderne værdirelativisme, men tværtimod at reintroducere modernismens høj-lav 

skelnen blot på nye mere fleksible vilkår. Globaliseringen opbryder kendte katego-

rier, men reaktualiserer derved også diskussionen af kunstens samfundsmæssige 

placering. Givne genrer kan ikke ureflekteret placeres i et kendt skema og knyttes 

til definerede læserforventninger, som Lejeune gør det, men disse identiteter er til 

forhandling i et spil, der benytter alle forhåndenværende æstetiske og taktiske greb 

i forhandlingen af resurser og magt. Situationen fordrer en genovervejelse af mo-

                                                
35 Utallige kritikere har søgt at revurdere Bourdieus noget usmidige model. Filosoffen Peter Slo-

terdijk taler eksempelvis om et skift fra den bourdieuske distinktion til diskretion forstået i sin 

dobbelte betydning af ydmyghed og evne til at skelne værdiforskelle i, hvad der fremtræder som 

et hav af middelmådighed (Peter Sloterdijk: Die Verachtund der Massen – Versuch über Kultur-

kämpfe in der modernen Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000, p. 92); og 

litteratursociologen James F. English forsøger sig med specifik adresse til de litterære institutio-

ners dalende betydning med en revision af Bourdieus statiske skemaer til fordel for en mere 

flydende social geografi baseret på, hvad English med et citat fra de Certeau betegner som en: 

”sly multiplicity of strategies.” James F. English: ”Winning the Culture Game” in New Literary 

History 1:33, 2002, p. 128. En analyse han udfolder i bogen The Economy of Prestige: Prizes, 

Awards and the Circulation of Cultural Value, Cambridge: Harvard University Press 2005. 
36 Andreas Huyssen: ”Geographies of Modernism in a Globalizing World”, p. 203. 
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dernistiske kernespørgsmål, der knytter den æstetiske analyse til afgørende politi-

ske og økonomiske problematikker. 

 Hermed kastes også nyt lys over Eggers’ bestræbelse i What is the What. 

Hans sammenstilling af klassiske genrebetegnelser spejler den globale forhandling 

og oversættelse af identiteter og søger at formulere et litterært udtryk, der på til-

fredsstillende vis placerer sig i det nye mediebilledes spil. Kontrasteringen af 

betegnelserne autobiografi og roman vækker ikke blot bestemte forventninger, men 

åbner også for diskussionen af tekstens forhold til subjektet og dermed for en for-

handling af subjektets placering i den kulturelle globalitet. 

Livet i den lange hale 

Det nye markeds realitet er beskrevet klart og effektivt i Chris Andersons 2006-

bestseller The Long Tail, der præsenterer strategier for markedsføring i og med nye 

medier. Anderson gør her op med kulturindustriens fokusering på bestsellere og 

blockbustere og demonstrerer internettets nye muligheder for produktion, mar-

kedsføring og distribution af nicheprodukter. Med internettets gennembrud som 

kommercielt medie fra slutningen af 1990’erne og frem har firmaer som Ama-

zon.com, iTunes og Rhapsody revolutioneret markedsføring og distribution af 

kulturprodukter i forhold til den centralistiske tænkning, der dominerede industri-

en i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Anderson argumenterer 

overbevisende for, at profitten i stadigt højere grad er at finde i salgskurvens lange 

hale af småt sælgende titler, hvis samlede masse gør udbyttet af salget af disse man-

ge titler, lige så stort som salget af de enkelte hits. Forudsætningen er naturligvis, at 

forbrugerne kan finde vej til disse stort set upromoverede produkter, og det er net-

op denne mulighed, der er blevet realiseret med internettets muligheder for fri 

søgning og global distribution. For producenterne betyder det, at nicheprodukter 

ikke nødvendigvis behøver stor finansiel opbakning for at bryde igennem. Og for 

forbrugere betyder det et voldsomt øget udbud ikke alene af produkter, men også 

af anmeldelser, gode råd og misinformation. Læserne støtter sig ikke længere til 

velansete anmelderes ord, inden de køber en bog, men i højere grad til andre læse-

res oplevelser præsenteret på hjemmesider og blogs, som spreder rygtet om nye og 
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anbefalelsesværdige produkter ved hjælp af, hvad Anderson betegner: ”amplified 

word of mouth.”37 

 Det afgørende er på et sådant marked at skabe sig en lokalt forankret 

fanskare, som derefter kan multipliceres via internettets uigennemskuelige kom-

munikationsveje, der er drevet af de enkelte fans’ engagement frem for en 

kvalificeret bedømmers mening. Modellen markerer et skift fra den traditionelle 

kultursociologis gatekeepers, forlæggere, boghandlere, kritikere m.fl., der gennem 

selektion styrer produkters passage mellem forskellige samfundssystemer, til en 

mængde af partikulære rådgivere, der søger at rådgive konsumenter og derved 

påvirke kulturelle produkters udbredelse. Den styrende kraft er overgået fra insti-

tutionelt forankrede autoriteter til: “the power of collective intelligence,”38 der 

gennem den samlede vægt af en mængde individuelle udsagn tilnærmer sig en 

egentlig dom, med Wikipedia som et centralt eksempel. 

 I Dave Eggers tilfælde blev denne tendens måske mest tydeligt frem-

stillet i forbindelse med bloggen My Manifesto.39 Her postede bloggens bagmand, 

Gary Baum, gennem en årrække dybdegående analyser og kommentarer ikke bare 

til Eggers’ værker, men også til de mange begivenheder og aktiviteter, der omgiver 

værket. Bloggen levede et liv i forholdsvis anonymitet, frekventeret primært af an-

dre Eggers entusiaster indtil i april 2000 publicerede en e-mail sendt af Dave 

Eggers’ søster Beth, hvori hun klagede over ikke at have spillet en tilstrækkelig stor 

rolle i AHWOSG.40 Historien blev opsnappet af Harper’s,41 Eggers og Beth beklage-

de på McSweeney’s hjemmeside og kaldte affæren for: ”a really terrible LaToya 

Jackson moment,”42 hvilket førte til en bred presseomtale, blandt andet med spe-

kulationer om at det var Eggers selv, der stod bag My Manifesto.43 I realiteten var 

Gary Baum en 17 årig high school studerende fra Calabasas, Californien og affæ-

                                                
37 Chris Anderson: The Long Tail: How Endless Choice is Creating Unlimited Demand London: 

Random House Business Books 2007, p. 107. 
38 Ibid. p. 106. 
39 http://www.aphrodigitaliac.com. Hjemmesiden er desværre ikke tilgængelig for øjeblikket, og 

bliver det måske ikke igen. 
40 http://www.aphrodigitaliac.com/mm/archive/2000/04/17/ (25/2/08). 
41 Beth Eggers: ”Et tu, Beth?” in Harper’s Magazine, Aug. 2000, p. 23 
42 Dave Eggers’ kommentar er siden blevet fjernet fra McSweeney’s Internet Tendency, men har 

også været tilgængelig i en kommenteret udgave på My Manifesto, 

http://www.aphrodigitaliac.com/mm/archive/2000/07/31/ (25/2/08). 
43 Kim Mellen: ”Gary Baum: Friend or FoE?” in The Austin Chronicle 9/3/07. 
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ren kan således tages som et eksempel på den store betydning, selv små spillere 

kan få i kraft af internettets forstærkende virkning. 

 Men hvad der gælder på kritikersiden gælder, med visse modifikatio-

ner også på producentsiden. De ændrede markedsforhold betyder nye 

udfordringer for kunstnere og forfattere, men afgjort også nye muligheder. Selv 

små fisk kan få en stor udbredelse, hvis de forstår at opføre sig rigtigt. Det afgø-

rende er ikke så meget den position i det litterære system, man som producent 

eller kunster besidder, eller det maskineri, man har til sin rådighed, men tværti-

mod evnen til at engagere og spille spillet, til at navigere i et nyt og evigt 

omskifteligt farvand, hvor det er helt afgørende, at man ikke som Siegel distance-

rer sig fra potentielle meningsdannere ved at være arrogant, men at man 

tværtimod fremtræder diskret og åben.  

 Andersons beskrivelser kaster nyt lys over Eggers’ afsluttende læseran-

råbelser. Betoningen af det gensidige forhold mellem forfatter og læser, og af 

ønsket om at komme ikke bare i dialog, men i kontakt, er ikke blot udtryk for en 

litterær strategi, men for en regulær forretningsstrategi, som gennemsyrer alle Eg-

gers’ mange forskellige aktiviteter. Nærheden og respekten for læseren går igen på 

alle niveauer i Eggers’ organisationer og understøttes af en fleksibel og let struktur, 

der ifølge Eggers selv er direkte i tråd med Andersons beskrivelse af de nye mulig-

heder: 

With The Believer the question was how to put together a publication without 
ads and without raising any money. How do you keep the staff lean? You de-
sign a template simple enough that one person can maintain it – the copy-
editing, photos, layout, everything, even at 65,000 words. Isn’t that what The 
Long Tail is all about? I just know it works for us: small, agile, adaptable, and 
the centres are as self-reliant as possible.44 

Organisationen er ligesom tonen i Eggers’ værker legende og let. Her er ingen 

snærende kontrolinstanser, og fokus er på indholdet og på at skabe en form, der på 

den nemmeste og mest fleksible måde kan formidle dette. Eggers’ opskrift på litte-

rær kritik ligger forbavsende nær hans forretningsmodel: positiv, affirmerende og 

konstruktiv kritik sættes i højsædet, og den negative dom over andres fejl og mang-

ler afvises som ren egopleje uden den tilstrækkelige respekt for den forfatter, der 

har lagt arbejde og hjerteblod i værket. 

                                                
44 John Freeman: ”We never feel any sort of ownership” (interview) in The Guardian, 14/10/07. 
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 Man kan med andre ord sige, at hvis nogen mestrer den post-

postmoderne sprezzatura, er det ikke Lee Siegel, men Dave Eggers, der som få for-

mår at få det til at se let ud: romaner, noveller, forlag, tidsskrifter og velgørenhed 

skabes som ud af det rene ingenting, eller som Eggers’ forlægger hos Vintage Anne 

Messitte udtrykker det: ”Dave's artistic ideas also happen to be brilliant marke-

ting.”45 Men let er det naturligvis ikke – hverken som litteratur eller business. 

Forlagskalkuler opfylder ikke sig selv; ledelse kræver ofre, uanset hvor let organisa-

tionen er;46 og den fortællende energi, der præger Eggers værker fra AHWOSG til 

What Is the What, kommer ikke af sig selv, men er nøje konstrueret gennem hårdt 

arbejde.47 Men sprezzaturaens kunst er ikke alene at få det til at se ud, som om tin-

gene opstår af intet, men også evnen til at vise at der ligger et stort arbejde bag at 

få tingene til at se lette ud, eller som Harry Berger Jr. har beskrevet det: ”The abi-

lity to show that one is not showing all the effort one obviously put into learning to 

show that one is not showing effort.”48 Og det er Eggers bedre til end de fleste i en 

opfyldelse af Wallaces implicitte krav til den postironiske litteratur: Det gælder om 

at underminere ironien på en måde, så det fremgår klart og tydeligt, at man ikke 

alene godt er klar over, at man balancerer på kanten til det banale, men også er 

klar over, at denne banalisering i sig selv indebærer en ironisering, som man imid-

lertid kun antyder. Det er i denne retoriske balancegang, at Eggers sætter sig 

igennem som en forfatter, der ikke alene kan fortælle historien rigtigt, men også 

formår at placere sig på et ubønhørligt marked uden at forfalde til hverken beha-

gesygt medløberi eller afvisende intellektuel arrogance.49 

Verden rundt i San Francisco 

Det er derfor også den veludviklede balancesans, der gør Eggers roman relevant, 

også i et globalt perspektiv. Eggers afvisning af ironien er i vid udstrækning grund-

                                                
45 David D. Kirkpatrick: “Ambivalent Writer Turns His Memoir Upside Down”, in The New York 

Times 14/2/01. 
46 Sheerly Avni: “The Second Coming of Dave” in San Francisco Magazine, June, 2004. 
47 ”A ’staggering genius’ talks about writing, fame and ... trout: an interview with Dave Eggers” in 

Writing! 4:27, 2005, pp. 19-20. 
48 Berger: The Absence of Grace, p. 9. 
49 Forfatterens status garanteres i denne konstruktion af hans retoriske formåen, hans ethos, som 

det er blevet teoretiseret hos franske litteratursociologiske Bourdieu-efterfølgere som Jérôme 

Meizoz: L’œil et la littérature, Genève: Slatkine 2004, pp. 51-67; og Dominique Maingueneau: Le 

discours littéraire, Paris. Armand Colin 2004, pp. 203-21. 
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lagt i en række specifikke reaktioner på den amerikanske medievirkelighed og det 

økonomiske spil Anderson og Martel beskriver er i høj grad en realitet som gælder 

ganske bestemte steder i og i ganske bestemte lag af det amerikanske samfund, 

men som kun vanskeligt forstås fra en position i eksempelvis det sydlige Sudan. 

Såvel Anderson som Eggers har således sine rødder i et ganske lille dotcom boom-

miljø centreret omkring San Francisco og Berkeley i første halvdel af 1990’erne: 

Anderson som redaktør for magasinet Wired, der var forbillede for Eggers’ første 

tidsskrift Might. Det beskrives i AHWOSG ligefrem, hvordan Might startede sit liv i 

samme bygning, som redaktionen af storebroren Wired havde til huse i. Og såvel 

Anderson som Eggers beskrives som forgangsmænd for boomets anden bølge, der 

førte kulturen videre efter dotcom-krakket i 2001: Anderson ved at overtage sty-

ringen af det kriseramte magasin Wired, og Eggers med skabelsen af McSweeney’s 

som en korrektur af det tidligere Mights fejl og mangler. Hvor The Long Tail præ-

senterer et mere realistisk alternativ til 1990’ernes uansvarlige tro på den nye 

økonomi, benytter Eggers enhver lejlighed til at lægge afstand til det hovmod og 

den naivitet, der prægede hans tidligere projekt: ”We thought the magazine could 

be elected president,”50 som Eggers selv udtrykker det.  

 Eggers eget forfatterskab kan således læses som en reaktion på den 

tidlige naivitet, en naivitet som udstilles skånselsløst i AHWOSG, som et forsøg på 

at udvikle strategier, der kan reintroducere realitetssansen og konsekvenserne i det 

litterære system uden at miste den optimisme og tro på at tingene kunne lade sig 

gøre, som var en del af dette miljø. Og What Is the What og Zeitoun ses som forsøg 

på konkret at reintroducere den globale virkelighed både som fortælling og pro-

dukt i en litteraturbranche, der er gået i kommercielt selvsving, vel at mærke med 

en veludviklet sans for alle de forbehold sådan en kobling indebærer. What Is the 

What er et forsøg på at konfrontere netop disse forbehold: Sudaneserne fortæller, 

men vi hører ikke, og hvis vi gør det, gør vi det på en måde, så den problematik, 

de fortæller, transponeres ind i den medievirkelighed, vi befinder os i. Eggers skæ-

rer igennem alle forbeholdene: han fortæller Valentinos historie, selvom det 

selvfølgelig er politisk urimeligt; han sælger Valentinos historie, selvom den er ga-

ranteret usælgelig; og han får os til at lytte, selvom det er åbenlyst, at vi ikke vil 

lytte, ellers havde vi jo læst de mange dokumentariske skildringer af de sudanesiske 

flygtninges skæbner. Ingen lytter, men Valentino fortæller alligevel, og ordene 

                                                
50 Sarah Lyall: “A Wry Survivor of a World That Fell Apart” in The New York Times, 10/2/00. 



Globale dialoger 

187 

trænger igennem, fordi de er båret af Eggers’ evne til litterær fremstilling og mer-

kantil selvfremstilling. 

 En paradoksal roman, men paradoksalt derfor også en roman, som er 

typisk for det paradoksale amerikanske forhold til globaliseringen, som også Fré-

déric Martel gør opmærksom på det: 

Vus d’Amérique, les Etats-Unis apparaissent donc comme le pays le plus di-
vers du monde, […] vue du reste du monde, la culture américaine est 
cependant synonyme de domination culturelle et mise à mort des cultures 
nationales.51  

Den amerikanske model er baseret på fleksibilitet, partikulære udtryk og en uover-

truffen inklusivitet i forhold til indtryk fra resten af verden. Kunstnere fra alle dele 

af kloden får uden forbehold lov til at træde ind på den amerikanske scene, alene 

vurderet ud fra det, de har at bidrage med. Men, man gør vel i at bemærke, at 

scenen her er amerikansk, og ikke alene det, den er i mange tilfælde meget lokal og 

understøttet af lokale skattedollars og lokal velgørenhed. Og netop dette forhold 

leder til det paradoks, Martel skitserer: amerikanerne er åbne over for kunstnere 

fra hele verden, men ikke kunst fra hele verden, hvorfor den dynamiske amerikan-

ske kulturverden set udefra fremstår homogen og lukket, hvilket er baggrunden for 

den tidligere Nobel-sekretær Horace Engdahls mindeværdige udtalelse om den 

amerikanske litteraturs insularitet: ”The U.S. is too isolated, too insular. They 

don’t translate enough and don’t really participate in the big dialogue of literatu-

re.”52 Martel fører analysen et skridt videre ved ligefrem at tale om en forskel i 

forståelsen af universalitet knyttet til de forskellige revolutioner, der grundlagde 

nationerne:  

Accroître leur diversité et l’exporter correspond pour les Etats-Unis, quoi 
qu’en pense en Europe, à une façon d’être fidèle à l’universalisme qui est le 
leur depuis la révolution américaine. Allons même plus loin : la diversité 
culturelle est l’invention de ce nouvel universalisme contre la tradition euro-
péenne.53 

                                                
51 Martel: De la culture en Amérique, pp. 534-35. 
52 Malin Rising & Hillel Italie: ”Nobel literature head: US too insular to compete” in Associated 

Press 1/10/08. 
53 Martel: De la culture en Amérique, p. 536. 
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Den amerikanske forståelse af universalismen er knyttet til the frontier og ideen om, 

at alle kunne være med, hvorimod den franske er knyttet til en ide om, at alle skal 

have rettigheder inden for et eksisterende socialt system, og disse grundlæggende 

forståelser kommer i dag til udtryk som en forskel i forståelsen af begreberne kul-

tur og globalisering. Analysen bygger på klassiske liberale analyser af forholdet 

mellem Frankrig og USA af Alexis de Tocqueville og afslører Martels nære for-

bindelser til antitotalitære tænkere som Pierre Rossanvallon og Pierre Nora, men 

analysen applikation på den kulturpolitiske er ny og tankevækkende i relation til 

de udfordringer vi står over for. 

 For det paradoksale forhold er jo, og denne konklusion drager Martel 

ikke, at det i dag er Frankrig, der på det globale plan er fortalere for den kulturelle 

diversitet, mens amerikanerne opbygger stadigt mere protektionistiske konstrukti-

oner, maskeret som liberalisme. Den amerikanske politik på det kulturelle område 

er alene baseret på ønsket om at bevare et stærkt hjemmemarked, således at i det 

mindste den økonomiske gevinst af den kulturelle udveksling falder i egne lommer. 

Således er det også karakteristisk at Dave Eggers grænseoverskridende praksis ikke 

alene er funderet i et lokalt miljø i San Francisco, men også er skrevet med et rent 

amerikansk publikum in mente. De diskussioner og de strukturer, bogen sætter til 

debat, er amerikanske, og nogen egentlig refleksion af det sydsudanske perspektiv, 

som ikke er knyttet til en amerikansk udsigelsesplatform findes ikke. Eggers’ roman 

har en anden dagsorden, som den udfører til perfektion. I vores søgen efter den 

globale udsigelse, skal vi derfor nu igen vende os mod det franske, hvor der er en 

ganske anden slags insularitet i spil. 
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Det skulle efterhånden være klart, at globaliseringen udgør en udfordring for den 

franske litterære tradition. Den franske litteraturs traditionsbundethed gør det næ-

sten umuligt at appropriere indtryk fra resten af verden, sådan som Dave Eggers 

ubesværet gør det. Når Paris er hovedstad for verdensfilmen og et mekka for afri-

kansk og asiatisk litteratur, fastholdes disse litteraturer næsten altid i en position 

som fremmede, med den respekt som dette også indebærer. Og når forfattere fra 

andre steder i verden, som Atiq Rahimi, Dai Sijie, Yasmina Khadra og i tidligere 

generationer Milan Kundera og Samuel Beckett, optræder på den parisiske littera-

turscene, gør de det som nogen, der får del i den franske arv, ikke som nogen, der 

er i dialog med den, littérature-monde manifester eller ej.  

 Sådan har billedet været frem til i dag, og sådan vil det formodentlig i 

store træk forblive at være så langt frem, vi kan se. Spørgsmålet er imidlertid, om 

ikke det inden for denne struktur er muligt at udnytte den franske tradition til at 

skabe globale udsyn med andre kvaliteter end dem, de amerikanske, asiatiske m.v.  

perspektiver tilbyder. Vi har allerede udforsket forskellige forsøg på at skabe denne 

slags udsyn fra kernen af den franske tradition, i en udforskning af de nye perspek-

tiver, der udspringer af skrivningens praksis i en globaliseret verden, men ved 

siden af disse bestræbelser ses i Frankrig i dag en række forsøg på at konfrontere 

den franske egenart og herigennem åbne for nyfortolkning af forholdet mellem 

Frankrig og verden. En række yngre forfattere som Beigbeder, Michel Houelle-

becq, Marie Darrieussecq, Vincent Ravalec, Maurice Dantec, Iegor Gran, Amélie 

Nothomb og Christine Angot har med sans for provokation og for udnyttelse af de 

muligheder den nye økonomi og den nye medievirkelighed tilbyder det seneste tiår 

sat dagsordenen i diskussioner af den franske litteraturs fremtid.  

 Det er svært at tale om en egentlig generation, idet perspektiverne og 

metoderne er ganske forskellige fra forfatter til forfatter. Men et interessant træk, 

som forbinder en række af disse forfattere, er deres vilje til at gøre op med de post-

totalitære tabuer ved at søge at reformulere politiske utopier i særdeles konkrete 

former. Såvel Houellebecq, Darrieussecq, Dantec, Gran og Nothomb har således 

skrevet romaner, som diskuterer og udforsker grænserne mellem det dystopiske og 

det utopiske, og de genopliver dermed en litterær genre, som uden nogensinde at 

have været helt død strækker sine rødder tilbage til Sir Thomas Mores klassiker 
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Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova 

insula Utopia, i daglig tale blot Utopia, fra 1516.  

 Utopia  er en lille retorisk og litterær perle, som skildrer livet i på øen Utopia, 

sådan som det fortælles af den vidtløftige og aldeles fiktive opdagelsesrejsende Ra-

phael Hythloday til Thomas More og hans ven Peter Giles, en historisk skikkelse 

der var blandt Mores fortrolige i de år, hvor skriftet blev til. Mores idealsamfund 

skildres ikke i form af et politisk program, men er som mange senere ideale sam-

fund henlagt til en ø i et ikke nærmere angivet hav langt herfra. Men hvad ikke 

mange har bemærket, er, at Utopia hos More ikke i udgangspunktet er en ø. Først 

da idealsamfundets Kong Utopus lader sine soldater gribe spaden for møjsomme-

ligt at grave den tange, der forbinder landet med de omgivende lande, væk, opstår 

øen Utopia:  

But Utopus, who gave his name to the island when he conquered it (previ-
ously it had been called Abraxa), and who transformed it backward, 
uncouth, and disorderly inhabitants so that now they are more civilized and 
sophisticated than those of almost any other nation, was not satisfied when 
he had decisively defeated the inhabitants in his first assault. He then ordered 
that a fifteen-mile-wide stretch of land that linked the peninsula to the conti-
nent should be cut away, turning it into an island.1 

More præsenterer således en håndfast løsning på et klassisk problem: Hvordan 

iværksætter vi politisk forandring? Kun den absolutte adskillelse af landet fra sine 

omgivelser giver kong Utopus rum til at igangsætte den proces, der forvandler 

indbyggerne fra grove vilde til civiliserede borgere. Idet landet finder sin afgræn-

sede form, træder befolkningen i karakter som folk med tilstrækkelig integritet til at 

sikre balancen i det ideelle samfund, og More løser på denne måde et problem, 

der har ligget såvel litteraturen som filosofien på sinde i det mindste siden Platons 

Staten. 

 Det kan derfor ikke undre, at Mores fortælling fik mytisk status, og at 

hans beskrivelser lagde grunden for en hel ny genre: den utopiske roman, der fra 

Robinson Crusoe til The Beach benytter øen som scene. Øens isolation understreger, 

at idealsamfundet her er afhængig af en dobbelt distance: den narrative situations 

fiktionalitet og øens geografiske afgrænsethed rammesætter begge fortællingen som 

et tankeeksperiment, der allegorisk kommenterer på den politiske virkelighed, ro-

                                                
1 Thomas More: Utopia, transl. David Wootton, Indianapolis: Hackett 1999, p. 91. 
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manen skrives ind i. Et træk, der gør det nærliggende at drage den konklusion, at 

der er tale om rene tankespind uden politisk prægnans, hvilket har været med til at 

give begrebet utopisk den medbetydning af verdensfjernhed, som vi kender i dag.  

 Men den specifikke måde, hvorpå Kong Utopus grundlægger staten 

Utopia, understreger også, at øen hos More ikke er at forstå som et mytisk, ver-

densfjernt sted. Her er ikke tale om et Shangri-La eller Atlantis, der ligger uden 

for vores rækkevidde tidsligt eller geografisk. Nej, den distance, der skiller os fra 

Utopia, er af en langt mere håndgribelig karakter, idet den udspændes af kong 

Utopus grundlæggende handling, eller mere konkret af det gravearbejde, hans 

soldater udfører for at løsrive øen. More understreger idealstatens skabte karakter 

og lader den geografiske distance mime den fiktionelle distance, han som forfatter 

indstifter med skabelsen af værket Utopia. Idealstaten er ikke utopisk i betydningen 

illusorisk, men tværtimod skabt.  

 Der indskydes altså en distance mellem den verden, vi lever i, og den verden 

der beskrives, som ikke er af tidslig art, som man ville forvente det af et politisk 

program. Utopien er ingen teleologi, men en geografi som aktivt reflekterer ud-

gangspunktet og som sådan en tankevækkende konstruktion appliceret i en 

globaliseret verden. Man kunne således spørge sig selv, om den fornyede franske 

interesse for utopien kan tænkes at være et modsvar til den amerikanske insulari-

tet. Et modsvar som reflekterer de forskellige opfattelser af universalismen, der 

præger de to nationer. Hvor den amerikanske ø spejler og inkorporerer en verden, 

må den franske version tværtimod tænkes som en forskydning fra det franske fast-

land, som reflekterer det hjemlige, og derigennem åbner for en dialog med en 

større verden. Hvor USA er utopien udlevet, tillader den franske model opstillin-

gen af distinkte utopier, som på forskellig vis tolker og afprøver nye versioneringer 

af det revolutionære ideal.  

Agent provocateur 

Inden vi kommer så langt er det dog nødvendigt nærmere at bestemme den funk-

tion, utopien spiller i den nyere franske litteratur. Det er derfor afgørende at vende 

blikket mod romanerne selv, med udgangspunkt hos Michel Houellebecq, der har 

været den måske mest betydningsfulde i den nye bølge af utopikere. Houellebecq 

har således haft stor succes såvel nationalt som internationalt med en række roma-

ner af umiskendeligt utopisk tilsnit. Fra skandalesuccesen Les Particules élémentaires 

fra 1998 over fortællingerne Lanzarote (2000) og Plateforme (2001) til den seneste 
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roman La possibilité d’une île fra 2005, har Houellebecq præsenteret os for en løsning 

på Vestens problemer i form af en reorganisering af det seksuelle begær i utopiske 

undtagelsestilstande som kulter, sexturisme og sexklubber. En udvikling, der finder 

sit endelige mål i en nyformulering af den menneskelige race gennem kloningen. 

Såvel Les Particules élémentaires, som La possibilité d’une île beskriver detaljeret udvik-

lingen af en ny menneskerace, hvor begæret enten tilfredsstilles øjeblikkeligt eller 

er nivelleret til et stabilt niveau i kraft af ændringer i den genetiske kode, således at 

genetikken etablerer muligheden for det utopiske samfund. Romanerne angiver 

udfoldede anvisninger for utopiske samfund med eksplicit reference til tidligere 

utopiske struktureringer af begæret som Fouriers stammefællesskaber og måske 

mere overraskende Huxley’s fagre nye verden, der, ifølge Houellebecq, kun i lyset 

af nazismen er blevet læst som en dystopisk advarsel.2 

 Houellebecq betoner utopiens oprigtighed og bringer sig derved på 

direkte kollisionskurs med begge lejre af utopikritikere, både dem, der ser genren 

som formålsløst drømmeri, og dem, der ser den som determineret politisering, 

nemlig den antitotalitære fronts forkæmpere, for hvem Houellebecq var noget nær 

djævelen i efteråret 1998 da Les Particules élémentaires blev udgivet. Houellebecq var 

det helt store samtaleemne i Paris i efteråret 1998, eller med en amerikansk kom-

mentators ord: ”In Paris this autumn, you are not Dreyfusard or anti-Dreyfusard 

but pro- or anti-Houellebecq.”3 Debatten kørte i flere måneder med temasektio-

ner i Le Monde og blev forstærket af en række affærer, som ikke alene forstærkede 

kendskabet til Houellebecq, men ligefrem var med til at legitimere ham som en 

forfatter med en sag og en stemme i den franske offentlighed.  

 Sagerne rullede allerede inden bogens udgivelse, da en campingplads-

ejer i Sydfrankrig lagde sag  an og krævede at pladsens navn, der blev gengivet i 

romanen, blev ændret i teksten. Houellebecq ændrede sarkastisk pladsens navn til 

Lieu du Changement, men rullede videre på en bølge af medieomtale, der kulminere-

de, da Houellebecq og hans forlægger Raphaël Sorin utvetydigt krævede at 

Houellebecq skulle tildeles Goncourt prisen og senere hånede den upåagtede Pau-

                                                
2 Michel Houellebecq: Les Particules élémentaires Paris: Flammarion 1998, pp. 156-62. Set i dette 

lys forekommer det både fejlagtigt og som en undervurdering af utopiens dialogiske potentiale 

helt at afvise romanernes utopiske karakter, som Sabine van Wesemael eksempelvis hævder det: 

”Il semble proclamer la fin de l’utopie.” (Michel Houellebecq – Le plaisir du texte, Paris, Budapest 

& Torino: L’Harmattan 2005, p. 96.) 
3 Adam Gopnik: ”Noël Contendere” in The New Yorker 74:40 1998, p. 64. 
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le Constant, som var så uheldig at vinde prisen det år.4 At Houellebecq ikke fik 

prisen var reelt ingen overraskelse, Gouncourt komiteen er notorisk konservativ i 

sine valg, men det var naturligvis heller ikke pointen. Pointen var tværtimod at 

bruge prisen som en modstander, som en modstand der kunne hjælpe til at define-

re og markedsføre Houellebecqs position som en outsider, med så stor legitimitet, 

at han ligefrem var frygtet af systemet.   

 Det vil imidlertid være en fejl på den baggrund at slutte, at Houelle-

becq befinder sig uden for eller i opposition til det franske litterære etablissement. 

Outsider eller rebelrollen har altid været et integreret element i det litterære sy-

stem og bliver det i stigende grad, sådan som James F. English netop med 

udgangspunkt i de litterære prisers betydning har demonstreret det i The Economy of 

Prestige. English beskriver således, hvordan prisernes betydning gradvist har ændret 

sig fra at være distributører af litterær prestige i et bourdieusk system, til at være 

aktører i et komplekst spil, hvor de litterære prisuddelingers succes afhænger min-

dre af kvaliteten i de præmierede værker, end af den kontrovers det lykkes at skabe 

omkring prisens uddeling. Hvor Sartres afvisning af Nobelprisen reelt tjente til at 

styrke hans kulturelle position, er afvisningen i dag blot med til at bekræfte den 

litterære pris’ placering på markedet: ”the scandal of refusal has become a recog-

nized device for raising visibility and leveraging success.”5 Institutionerne 

                                                
4 Houellebecqs ven Dominique Noguez skriver i bogen Houellebecq, en fait eksempelvis hvor-

dan han forsøgte at overbevise diverse akademimedlemmer om nødvendigheden af at give 

Houellebecq prisen. Dominique Noguez: Houellebecq, en fait, Paris: Librairie Arthème Fayard 

2003, pp. 74-75. Også forfatterinden Françoise Chandernagor støttede Houellebecq. Jf. Domi-

nique Guiou: ”Je suis l’écrivain de la souffrance ordinaire” in Le Figaro 4/9/01. 
5 English: The Economy of Prestige, p. 222. En analyse der effektivt underminerer Pascale Casano-

vas analyse af Nobelprisens rolle som markør i et globalt felt. English tager udgangspunkt i prisen 

til nigerianske Wole Soyianka i 1986, som ifølge English blev givet mere for hans politiske aktivi-

teter end for hans litterære kvaliteter, til erstatning for en pris til Senghor, som blev vurderet 

som en for ’lokal’ stemme da han i 1985 blev forbigået til fordel for Claude Simon. Affæren af-

slører, siger English, at Nobelprisen ikke angiver en frontlinje for den bedste eller mest aktuelle 

litteratur i et transnationalt felt, men tværtimod den litteratur, som mest overbevisende formår 

at formulere sig selv som global, dvs. som formår mest overbevisende at forbinde sig til en lokal 

platform (som ikke er national) og oversætte mellem global og lokal prestige:  ”The game now 

involves strategies of subnational and extranational articulation, with success falling to those who 

manage to take up positions of double and redoubled advantage: positions of local prestige 

bringing them global prestige of the sort that reaffirms and reinforces their local standing.” Ibid. 

p. 312. Analysen underbygges af senere nobelpriser givet til Herta Müller og Gustave Le Clézio, 

Müller som belønning for hendes engagement til det yderst globaliserede Holocaust tema som 

reflekteres fra en forskudt rumænsk/tysk platform; Le Clézio som en anerkendelse af den franske 

litteratur legitimeret af Le Clézios deltagelse i littérature-monde manifestet. Her må man også 
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eksisterer forsat og nyder på mange måder stadigt større opmærksomhed, men 

prisen er, at de må profilere sig også på markeder og i fora, der ikke umiddelbart 

accepterer deres litterære status, men tværtimod kræver nyheder i form af skandale 

og kontrovers. English’ hovedeksempel er den britiske Booker Prize, som over de 

sidste årtier har udviklet sig til en af verdens mest betydningsfulde priser hovedsa-

geligt i kraft af en række kontroverser og skandaler, som satte priskomiteens valg 

under diskussion. Tilsvarende er der intet, der tyder på, at den megen kontrovers, 

der de seneste år har været om Houellebecq, Littell, Marie Ndiaye og andre i for-

bindelse med uddelingen af Goncourt-prisen, på nogen måde har skadet dens 

omdømme, omtalen synes tværtimod at have givet den fornyet aktualitet. 

 Tilsvarende forekommer det ikke bare plausibelt, men helt og aldeles 

nødvendigt at analysere de andre affærer, der prægede romanens udgivelse, ikke 

som et litterært etablissements reaktioner på en provokation fra en frisk ny stem-

me, En som siger det, man ellers ikke må sige, til trods for at det netop er dette 

skema som de provokerede lancerer i deres protest.6 De første reaktioner kom på 

baggrund af en række udtalelser som Houellebecq, allerede en uge inden roma-

nens udgivelse, fremførte i tidsskriftet Les Inrockuptibles, hvor Houellebecq blev 

lanceret på forsiden under overskriften ”DANGER – EXPLOSIF”, mens han 

inde i selve bladet blev omtalt i en ni sider lang artikel og et interview, som begge 

havde Houellebecqs provokationer og manglende politiske korrekthed som tema, 

eksempelvis i form af hans ambivalente forhold til seksualitet, abort, kloning og 

hans beundring for Stalin, som præsenteres i en sidebemærkning: ”Parce qu’il a 

tué plein d’anarchistes (rires)...”7 Interviewet, og et lignende i litteraturmagasinet 

Lire et par dage senere,8 medførte voldsomme reaktioner, den første og kraftigste i 

form af en decideret eksklusion fra redaktionen af tidsskriftet Perpendiculaire, hvor 

                                                                                                              
hæfte sig ved det ironiske i, at den frankofone litteratur for anden gang ’belønnes’ i kraft af en 

pris til en sympatiserende franskmand, en ironi, der ikke formindskes af den centrale rolle Simon 

tildeles hos Rouaud. 
6 Sådan som Alain Besançon eksempelvis gør det, om end i en opdateret form af argumentet, 

der tager højde for den nye enighed om enhedstænkningens dominans: ”Il y a probablement 

une autre raison à ce succès qui doit être examinée avec un soin prudent. C’est la rupture en 

un point du couvercle politically correct. Ce n’est pas que les Français pensent mal, mais ils ne 

supportent plus qu’on les force à penser bien.” Alain Besançon: ”Houellebecq” in Commentaire 

24:96, 2001, p. 944. 
7 Marc Weitzmann & Leclair, Bertrand: ”En finir avec le désir” in Les Inrockuptibles 161, 1998, p. 

20. 
8 Catherine Argand: ”Michel Houellebecq: Les Particules élémentaires” in Lire 9/98 
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Houellebecq havde været med i en årrække. Hans redaktionskolleger mente sig 

således nødsaget til eksklusion med henvisning til Houellebecqs udtalelser i pressen 

som læses i forlængelse af netop de utopiske aspekter i romanen som det fremgår 

af begrundelsen for eksklusionen, som blev bragt i Le Monde:  

Ainsi paraît-il normal que des journaux de gauche défendent un écrivain 
persuadé que la science détient la vérité, que les valeurs de l’Occident catho-
lique se perdent, que le racisme n’est pas un problème, qu’il faut organiser 
politiquement le désir et que l’avortement est un eugénisme négatif par op-
position à l’eugénisme positif qu’il appelle de ses vœux. 9 

Houellebecq blev anklaget for, med henvisning til videnskabens sandhedspatent, 

at demontere den politiske kamp til fordel for en totalitær vision, og hans roman 

blev endog i den månedlange, til tider noget hysteriske meningsudveksling, der 

fulgte eksklusionen, beskrevet som intet mindre end: ”la bible romanesque du 

néonazisme.”10 Brugen af science-fictiongenrens utopiske træk i en tilsyneladende 

alvorlig, samfundskritisk kontekst blev således sidestillet med politisk totalitarisme 

                                                
9 Nicolas Bourriaud, Christophe Duchatelet, Jean-Yves Jouannais, Christophe Kihm, Jacques-

François Marchandise & Laurent Quintreau: ”Houellebecq et l’ère du flou” in Le Monde 10/10 

1998, p. 16. Houellebecq ser selv bruddet som begrundet i hans kritik af gruppens andre me-

dlemmer: ”Tous mes malheurs viennent de ce que, l’an dernier, j’avais trouvé très mauvais le 

roman de Christophe Duchatelet et que je le lui avais dit.” Antoine de Gaudemar: ”Houelle-

becq : « Tout cela a été très fatigant »” in Libération 19/11 1998, p. 8.  Et syn der deles af 

Houellebecqs forlægger Raphael Sorin, som var tidsskriftets ophavsmand, men også endte med 

at nedlægge det: ”c’était évident dès le debut que Houellebecq, par son talent, se détachait du 

groupe.” Marion van Renterghem: ”Le procès Houellebecq” in Le Monde 9/11/98, p. 10 ; jf. 

Isabelle Rüf: ”Mouvements littéraires. Peut-on encore créer une école esthétique ?” in Le Temps 

6/5/00. 
10 Pierre Jourde i Jourde & Olivier Bessard-Banquy: ”Les Particules élémentaires, roman génial ou 

bricolage douteux?” in Hesperis: Revue des littératures contemporains 2, Paris: Ed. Memini, Diffu-

sion PUF 1998, p. 97. Philippe Ridet uddyber: ”Car Michel Houellebecq a un message. Autant 

dire des idées : eugénisme, détestation de la liberté (du moins de son modèle peaufiné dans les 

années 1970), condamnation de l’avortement et peut-être ici ou là une ponte de racisme. Sans 

oublier, une grande méfiance vis-à-vis des femmes.” Philippe Ridet: ”Incertitudes” in Le Français 

dans le monde 301, 1998, p. 16. Og Jean-François Chassay præciserer koblingen mellem Houel-

lebecqs forkærlighed for science-fiction og det utopiske princip selv: ”Lorsque surgit une société 

qui se dit parfaite comme celle qu’on retrouve à la fin des Particules élémentaires, la logique 

consiste à exclure ceux qui ne sont pas d’accord avec ce propos, ceux qui remettent en ques-

tion cette idéalisation et qui ne peuvent qu’avoir tort.” Jean-François Chassay: ”Apocalypse 

scientiste et fin de l’humanité : Les particules élémentaires de Michel Houellebecq” in Revue Dis-

cours social/Social discourses 7, 2002. 
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af den værste skuffe, et forhold, Houellebecq selv i et interview har gjort opmærk-

som på det paradoksale i: 

En SF, il est classique d’imaginer pour l’homme un devenir bizarre, et per-
sonne ne s’en offusque. Les auteurs de SF n’ont jamais le moindre ennui de 
ce côté. Moi, si, car c’est l’épilogue qui a suscité le plus de critiques, au dé-
triment de tous le reste.”11 

Houellebecqs kritikere tog over en kam ikke hensyn til de narrative strukturer, de 

kritiserede beskrivelser er indlejret i, men tog dem for pålydende som artikulerede 

politiske visioner, ofte med hensyn til de beslægtede udtalelser i interviewsene.12 

Der er således altid en klar distance mellem Houellebecqs udtalelser i medierne, 

og den fremstilling, der sker inden for det fiktive univers, en distance som imidler-

tid ikke nemt lader sig formidle i pressen, som det eksempelvis blev tydeligt i 

forbindelse med publikationen af Houellebecqs tredje roman Plateforme. Her lagde 

en række muslimske organisationer sag an mod Houellebecq for racisme med 

baggrund i en udtalelse, han kom med i et nyt interview med Lire: 

Et la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, 
on est effondré... effondré! La Bible, au moins, c'est très beau, parce que les 
juifs ont un sacré talent littéraire... ce qui peut excuser beaucoup de choses.13 

Houellebecqs udtalelser kommer som del af en kritik af monoteistiske religioner i 

deres helhed, og der skulle således ikke være noget belæg for at anklage Houelle-

becq for andet end religionskritik, hvis det ikke var fordi udtalelserne kædes 

sammen med udtalelser fremsat af en af Plateforme’s hovedpersoner: 

Chaque fois que j’apprenais qu’un terroriste palestinien, ou un enfant pa-
lestinien, ou une femme enceinte palestinienne, avait été abattu par balles 
dans la bande de Gaza, j’éprouvais un tressaillement d’enthousiasme à la 
pensée qu’il y avait un musulman de moins.14 

                                                
11 de Gaudemar: ”Houellebecq : « Tout cela a été très fatigant »”, p. 8. 
12 Se eksempelvis, Ridet: ”Incertitudes”, pp. 16-17; Abdel-Illah Salhi: ”Un racisme chic et tendan-

ce” in Libération 4/9 2001, p. 6 og Pierre Varrod : ”De la lutte de classe au marché du sexe” in 

Le Débat 102, 1998, p. 184.  Selv litteraten Martin Crowley afviser utopiens narrative indlejring: 

”this patchy framing material.” Martin Crowley: ”Houellebecq, The Wreckage of Liberation” in 

Romance Studies 20:1 2002, p. 26.  
13 Didier Sénécal: ”Michel Houellebecq” (interview) in Lire 298, 2001, p. 32. 
14 Michel Houellebecq: Plateforme, Paris: Flammarion 2001, p. 338. 
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Disse udtalelser, eller rettere tanker, passerer imidlertid igennem hovedpersonen 

Michels hoved på et tidspunkt, hvor hans kæreste netop er blevet myrdet af islami-

stiske terrorister, og er således, uanset hvad man i øvrigt måtte mene om dem, del 

i et mere kompliceret psykologisk spil, hvor det ikke umiddelbart er muligt at fast-

slå romanens endsige forfatterens stilling i forhold til muslimer.   

 Plateforme eksemplet er således perfekt til at illustrere på den ene side 

den centrale rolle, som romanens formmæssige forviklinger spiller ikke bare for 

forståelsen af budskabet, men også for den funktion som teksten har i forhold til en 

politisk offentlighed; og på den anden side trægheden i de forudfattede forståelses-

skemaer litteraturen træder ind i, når den indfanges af den offentlige debat. 

Houellebecqaffæren, eller -affærerne bekræfter således på overbevisende vis fore-

stillingen om et Frankrig domineret af en post-totalitær konsensus, eller rettere 

Houellebecqaffærerne tillod franskmændene at bekræfte og reproducere deres 

forestillinger om fronternes tilstand. Houellebecqs provokationer rykkede således 

ikke noget, men bekræftede, i første omgang, blot den forestilling om en post-

politisk tilstand, med behov for provokationer, som tjener som en maskering for 

passificeringen af politiske spørgsmål, eller som det er blevet formuleret af Jacques 

Rancière: ”Aujourd’hui, nous dit-on, la polarisation des riches et des pauvres est 

suffisamment effacée pour entrainer dans son retrait les fièvres de l’honneur poli-

tique et de la démocratie héroïque.”15 Nøglen i sætningen er det lille indskudte, 

nous dit-on, som understreger, hvordan netop forestillingen om en modstilling mel-

lem politisk handling og ren administration er det, der afholder fra at analysere og 

tænke selve grundlaget for det politiske skema, og dermed det der afholder for 

skabelsen af egentligt politiske forskydninger. Houellebeq fungerer således i denne 

forstand som en agent provocateur for det politiske etablissement, en nyttig idiot som i 

kraft af sine provokationer manifesterer forholdet mellem elite og opposition og 

derved bidrager til fastholdelsen af status quo, netop som Alferi diagnosticerer det 

i Les Jumelles. 

                                                
15 Jacques Rancière: Aux bords du politique, Paris: Osiris 1990, p. 32. For at føje spot til skade 

vælger Rancière i traditionen efter Marx og Althusser at betegne denne tilstand den realistiske 

utopi. Det er derfor afgørende at understrege, at utopien som genre ikke er identisk med det 

utopiske i sine forskellige betydninger, som det eksempelvis diskuteres hos Rancière, Bloch, 

Althusser, Agamben m.fl., men naturligvis beslægtet hermed og i vidt omfang at forstå som en 

refleksion af og over det utopiske. 
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Om muligheden af øer uden vand 

Helt så simpelt forholder det sig måske ikke alligevel. For Houellebecq er mere og 

andet end en almindelig provokatør, som det netop bliver klart af de retoriske og 

stilistiske krumspring, han omkranser sine provokationer med. Og det er netop 

her, at Houellebecq indskriver sig i den utopiske genre. Utopien er ikke et politisk 

partsindlæg, men utopien søger at erstatte selve det politiske magtspil med en ideel 

om end fiktionel samfundsstruktur, eller som det er blevet formuleret af Paul 

Ricœur: ”Power repeats power. Utopia, on the other hand, attempts to replace 

power.”16 Frem for at underordne litteraturen en politisk diskurs understreger 

utopien kunstens rolle som et politisk medie på egne præmisser, og netop derfor er 

spørgsmålet om utopiens genkomst interessant for en forståelse af litteraturen og 

kunstens rolle i dagens globaliserede samfund. 

 Problematikken står klarest frem i Houellebecqs seneste roman La pos-

sibilité d’une île. Romanen er dels en selvbiografisk bearbejdning af den skandale, 

udgivelsen af de tidligere romaner medførte, hvor Houellebecq lader sin egen per-

son spejle i den ene af romanens hovedpersoner, komikeren Daniel; og dels en 

betragtning over utopiens mulighed og natur. Romanens forløb veksler mellem 

kapitler, der beretter om Daniels liv i en samtidig nutid, og kapitler, der beretter 

om Daniels klonede efterkommere i en utopisk fremtid. Vores hovedperson vælger 

i skuffelse over, hvad livet har at tilbyde, at lade sig optage i Elohimkulten, der har 

som erklæret mål at forbedre menneskeracen gennem kloning, og som romanen 

skrider frem lykkes dette forehavende. Daniel1’s arvemasse danner således grund-

lag for en hel slægt af kloner, der bærer betegnelserne Daniel2, Daniel25 osv. 

stigende for hver ny generation. Elohimkultens tilhængeres genetiske kode grund-

lægger den nye menneskerace, og de udvalgte får adgang til det evige liv i form af 

stadige genfødsler gennem kloning, eller som det lyder i romanens indledende 

sætning: ”Soyez les bienvenus dans la vie éternelle, mes amis.”17  

 Indledningsfrasen sætter scenen og inviterer læseren indenfor i en for-

tælling om utopisk begær, men historien får i La possibilité d’une île et ekstra lag, også 

i forhold til Houellebecqs tidligere romaner. Daniel25 vælger at forlade idealsam-

fundet i en søgen efter det mytiske Lanzarote. Lanzarote er netop den ø der har 

                                                
16 Paul Ricœur: Lectures on Ideology and Utopia, ed. George H. Taylor, New York: Columbia 

University Press 1986, p. 298. 
17 Michel Houellebecq: La possibilité d’une île Paris: Librairie Arthème Fayard 2005, p. 9. 



Øens univers 

199 

fundet sin vej til romanens titel, om end den Houellebecqske ironi understreges af 

det faktum, at klimaændringer på dette tidspunkt godt 2000 år efter vor tid næsten 

har udtørret havene, så Lanzarote efter alt at dømme ikke længere er en ø, men en 

halvø der strækker sig ud fra Afrikas kyst i en omvending af Kong Utopus manøv-

re. Houellebevq iscenesætter således en variation af temaet om enerens konflikt 

med det utopiske samfund kendt fra en række dystopiske romaner som Orwells 

1984 og Zamjatins Vi. Men det interessante er her, at Daniel25’s rejse ikke er en 

flugt affødt af et totalitært regimes pres, men tværtimod udtryk for en utopisk im-

puls igangsat af læsningen af et digt skrevet af hans forgænger, vores hovedperson, 

der naturligvis bærer betegnelsen Daniel1. Digtet er forfattet kort før hans død ved 

egen hånd og rummer en kort opgørelse over hans liv med fokus på seksual- og 

kærlighedslivet, der slutter i en påberåbelse af en utopisk mulighed i kærligheden 

selv – muligheden af en ø: 

 

Et l’amour où tout est facile, 

Où tout est donné dans l’instant ; 

Il existe au milieu du temps 

La possibilité d’une île.18 

 

Kærligheden præsenteres som en åbning i tidens strøm, der skaber en zone af 

klarhed, hvor alt er let og givet for den elskende, og digtet læses af Daniel25 som et 

historisk vidnesbyrd om en utopisk mulighed, som den nye menneskerace i kraft af 

sin genetiske kode er afskåret fra at opnå. Ikke desto mindre er bare reminiscensen 

af denne mulighed tilstrækkelig til, at Daniel25 forlader sin sikre bolig, hvor han 

bor i ensomhed kun forbundet til samfundets øvrige isolerede individer gennem 

telekommunikation. Han drager ud i håbet om at finde Marie23, der efter læsnin-

gen af samme digt har forladt sin celle, og sammen med hende opleve de følelser, 

der, ifølge kilderne, spillede så stor en rolle i menneskenes liv. Efterhånden som 

romanen nærmer sig sin slutning, bliver det imidlertid tydeligt, at Daniel25 ikke vil 

opnå det, han søger. Marie23 møder han aldrig, og det Lanzarote, han søger, vi-

ser sig at være et goldt landskab med vekslende sandbanker og lavvandede søer, og 

romanen slutter resignerende: 

                                                
18 ibid p. 433 
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Mon corps m’appartenait pour un bref laps de temps ; je n’atteindrais jamais 
l’objectif assigné. Le futur était vide ; il était la montagne. Mes rêves étaient 
peuplés de présences émotives. J’étais, je n’étais plus. La vie était réelle.19 

Passagen svarer nøje til den afsluttende passage i Houellebecqs debutroman fra 

1994, Extension du domaine de la lutte, men med nogle interessante forskelle. For hvor 

hovedpersonen i Houellebecqs roman, der er baseret på forfatterens egne oplevel-

ser som ansat i det franske landbrugsministerium, ender desillusioneret, er 

passagen ovenfor tvetydig. Nok har Daniel25 ikke nået sit mål, og nok har han i 

processen mistet både den bekvemmelighed og udødelighed, som hans tidligere 

tilværelse sikrede ham, men ikke desto mindre mærker han først her livet i sin 

tyngde, i et nærvær som suspenderer tiden og jeget netop i kraft af den lidelse, rej-

sen har udsat ham for. 

 Romanens afslutning kaster lys over den stilling, Daniel1’s digt har i 

fortællingen. Det lille romantiske digt er et pharmakon, der på en og samme tid for-

gifter Daniel25’s ubesmittede sjæl og helbreder ham for den passivitet og 

domesticering, det nye samfund og dets leder, Øverste Søster, udsætter ham for. 

En dobbelthed, der kommer til udtryk i det limbo, hvor fortællingen efterlader 

ham – på en utopisk ø uden omgivende hav, en ubestemmelig tilstand mellem 

samfundsmæssig eksistens og den rene udslettelse. Houellebecq skitserer den uto-

piske drøms utrolige tiltrækningskraft og den dobbelthed af lyst og lidelse, dens 

udfoldelse altid medfører.  

Konkretiseret abstraktion 

I sin skitsering af dette dilemma ligger Houellebecq sig i direkte forlængelse af Sir 

Thomas Mores reflektioner i Utopia. Værket er delt i to bøger, hvor den første fun-

gerer som ramme for den anden, der er selve fortællingen om øen Utopia’s 

tilbliven og politiske system. Første bog er således fortalt af Thomas More selv og 

for størstedelen struktureret som en samtale mellem More, hans ven Peter Giles og 

den portugisiske opdagelsesrejsende Hythloday der diskuterer den politiske tilstand 

i det samtidige England. Anden bog udgøres af Hythloday’s beretning om øen 

Utopia, som han hævder at have besøgt på en af sine rejser. Et samfund, der med 

sin forstandige politiske organisation kan tjene som et oplysende eksempel i diskus-

sionen af det samtidige samfund.  
                                                
19 ibid. p. 485 
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 I værkets struktur er på denne måde indlejret refleksioner af både de 

tre herrers diskussion og Hythlodays fantastiske fortælling, der gensidigt nuancerer 

hinanden. Historikeren Peter Wootton, der har nyoversat Utopia fra den latinske 

original, understreger i sin introduktion til værket Mores arv fra Erasmus af Rot-

terdam og dennes essay Alkibiades’ Siléner, der med henvisning til Platons Symposion 

beskriver den tvetydige silén: En lille figur, der kan åbnes, som udenpå er latterlig 

og hæslig, men som indeni rummer en guddom.20 Mores Utopia er ifølge Wootton 

udtryk for silénsk tænkning, idet Hythlodays beskrivelse af det utopiske samfund 

kan karakteriseres som en afprøvning og radikalisering af Erasmus’ politiske ideer. 

More iscenesætter en dialog mellem den revolutionære Erasmus, i skikkelse af den 

rejsende Hythloday, og Thomas More selv, i skikkelse af fortælleren af første bog, 

der plæderer for politisk konservatisme og tilbageholdenhed, uden at angive et 

facit for forholdet mellem de to diskurser. Det er netop denne dobbelttydighed, 

More søger at indfange i betegnelsen utopia, der er konstrueret som en sammen-

trækning af de græske betegnelser eu-topos og ou-topos, det gode sted og intet sted. 

Det gode sted er intetsteds, fanget i en ubestemt zone, som kun lader sig antyde 

litterært, ikke nedfælde i et politisk program: 

The Silenus statue implies that every text participates in a debate about how 
to interpret the world, and that the language in which texts are written is 
slippery, with the meanings of words (such as “glorious” or “wealthy”) con-
stantly liable to turn into their opposites.21 

Woottons fortolkning tildeler således utopien en politisk funktion i opposition til 

den ideologikritiske forståelse af den litterære utopi, som den eksempelvis er for-

muleret af Ernst Bloch, der i sit utopiske hoveværk Daz Prinzip Hoffnung 

præsenterer en læsning af Utopia, der, trods grundlæggende positiv, står i direkte 

modsætning til Wootons. Kong Utopus frigørelse af øen læses således hos Bloch 

som bevis for utopiens mytiske karakter: 

                                                
20 Erasmus af Rotterdam: ”The Sileni of Alcibiades” in More 1999: 169. (”Silenis Alcibiadis” in 

Adagiorum chiliades, Basel: Froben 1515) Om silénisk tænkning  se også Jørn Erslev Andersen 

”Verden er et galehus” in Ole Høiris & Jens Vellev (eds.) Renæssancens Verden, Aarhus Universi-

tetsforlag 2006, pp. 105-22, og ”Busts of Silenus” in Karen-Margrethe Simonsen, Marianne Ping-

Huang & Mads Rosendahl Thomsen (eds.) Reinventions of the Novel, Amsterdam/New York: 

Rodopi 2004, pp. 19-32. 
21 David Wootton: ”Introduction” in More: Utopia, pp. 24-25. 
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Aber wenn Morus gleich eingangs erzählen läßt, daß der Gründer seinen In-
sel sie vom Festland erst abgesprengt habe, wenn sie, wie Morus sagt, gerade 
von der Welt der „plumbei“ oder Bleiernen abgeschieden ist, so wurden die-
se Stellen bald alchymistisch gedeutet [...] „Utopia“ wird aus der schlechten 
Welt heraus destilliert wie Gold aus Blei.22 

Ved siden af de interessante pointer om Mores referencer til det alkymistiske vo-

kabular, er det værd at bemærke sig, at Bloch betegner øens adskillelse fra 

fastlandet som en sprængning og dermed fremstiller processen som gnidningsløs, 

magisk og i næste skridt tekstens forhold til realiteten som metaforisk eller mytisk. 

Denne tolkning understøtter Blochs forståelse af den utopiske tekst som en ren 

abstraktion, der, snarere end at opfordre til handling, fjerner blikket fra de forelig-

gende realiteter til fordel for formålsløst systembyggeri, som han udtrykker det 

med et citat fra Marx’ ”Elend der Philosophie”: ”Solange sie die Wissenschaft 

suchen und nur Systeme machen, sehen sie im Elend nur das Elend, ohne die re-

volutionäre Seite darin zu erblicken.”23 En udpegning af det arbejde, der er 

involveret i øens løsrivelse, et arbejde, der er ekspliciteret hos More, tjener imidler-

tid til at understrege den processuelle natur, forholdet mellem utopisk tekst og 

politisk virkelighed også har. Tekstens dialogiske spil, som Wootton fremhæver 

dem hos More, angiver og underminerer magtforhold, fremsætter alternativer, 

som forrykker vores kendskab til verden og skaber dermed en forandring. En poli-

tisk ændring i samfundsforholdenes diskursive organisering fremprovokeret af 

værkets autonome status, markeret ved den utopiske afstand til samtiden. 

 Utopien som politisk tekst er som sådan en refleksion af litteraturens 

samfundsmæssige status overhovedet. Jacques Rancière fremhæver i essayet ”Bal-

zac et l’île du livre”, i øvrigt med henvisning til netop sprogets farmakologiske 

natur, skabelsen af litterære øer, her i betydningen værker eller nærmere bøger, 

som udtryk for en radikal politisk impuls. I formuleringer, der ligger tæt op af Nan-

cys beskrivelser fra Sur le commerce des pensées, omend med forskellig politisk facit, 

beskriver Rancière bøger som diskursive rum, som har potentiale til at fremtvinge 

en ny fordeling af den sociale sfære, en ny deling af det sanselige. Bøgernes partiku-

lære ø-landskaber indgår i og modererer det diskursive og sensoriske landskab, der 

er vores samfund: ”Et cette topographie découpe les espaces insulaires d’une autre 

communauté: la communauté régie par la lettre et par ses îles, c’est-à-dire la démo-

                                                
22 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Gesamtausgabe bd. 5, Frankfurt: Suhrkamp 1959, p. 613. 
23 ibid. p. 676. 



Øens univers 

203 

cratie.”24 Litteraturens radikale frihed er allieret med det konfliktuelle, diskursive 

spil vi betegner demokrati. Utopien kan i dette lys betragtes som en reflekteret form 

for litterær ø. Det utopiske alternativ er i sin rene form udtryk for litteraturens ge-

nerelle evne til at skitsere alternative tænkemåder, der silénsk lægger snittet for nye 

delinger af den sanselige orden. Men utopien er også en formelt bundet genre, hvis 

narrative autonomi er afhængig af en specifik struktur, skitseringen af et politisk 

system om end ofte i en reflekteret og modereret form. Den utopiske genre er i 

denne forstand uren, idet den giver køb på den absolutte litterære frihed og under-

lægger sig en politisk instrumentalisering, eller rettere, idet den silénsk iscenesætter 

en konflikt mellem den rene autonomi og den rene instrumentalisering. Men også 

en sådan urenhed er, som Rancière i forlængelse af sin analyse af Balzac gør op-

mærksom på, karakteristisk for litteraturen: 

Mais peut-être justement le récit mal ficelé, tordu entre la logique de la narra-
tion et celle de la fable, nous conduit-il plus sûrement vers le propre de la 
littérature, vers son secret sans secret, qui n’est autre que son interminable 
ballottement entre la maladie démocratique de l’écriture et l’utopie de 
l’hyper-écriture.25 

Litteraturen udspiller sig i feltet mellem autonomiens afsondrede frihed og den en-

gagerede bundethed til verden, ønsket om at blive verden, og utopien kan med sin 

skematiske opstilling af dette skisma næsten forstås som en karikatur på litteraturens 

politiske potentiale, en karikatur på sig selv, der på samme tid demonstrerer littera-

turens absolutte skaberkraft og absolutte politiske impotens. Utopien iscenesætter 

sin egen relation til og afsondring fra verden i sin struktur, fanget mellem narrativ 

imagination og allegorisk kommentar.  

 Den gode utopi er med andre ord, igen med henvisning til Bloch, hver-

ken en abstrakt ekstrapolation af nutidige politiske problemer ud i en ønsket 

fremtid eller en forhåbningsfuld konkretiseret afdækning af potentialet i den givne 

situation, men begge dele samtidig i form af en retorisk konfrontation af magtdis-

kurser, der, i bevidstheden om sin egen impotens, stiller spørgsmålstegn ved den 

eksisterende samfundsstruktur for derved at afdække usete potentialer for politisk 

handling. Eller i en globaliseret version: Den utopiske ø er ikke en afsondring fra 

verden, men en refleksion over selve fastlandets verdenslighed, dets involvering i 

                                                
24 Jacques Rancière: La chair des mots, Paris: Galilée 1998, p. 126. 
25 ibid. p. 135. 
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globale relationer, som kan reflekteres fra en position forskudt fra hjemlandet, eller 

rettere netop i kraft af denne forskydning, som model for etableringen af et fælles-

skab. Netop i overgangen fra nu og her til et hinsides indtræffer den brydning, der 

afbøjer blikket tilbage mod de særdeles konkrete delinger af den sanselige orden, 

værket er indskrevet i og sigter mod. 

Globaliserede øer 

Også hos Michel Houellebecq er disse retoriske spil om noget omdrejningspunktet 

for romanerne. En gennemgående metode i hans værker er kontrasteringen af di-

stinkte diskurser med det formål at udstille og perspektivere forskellige 

samfundssyn: naturvidenskabelige beskrivelser sammenstilles med sociologiske, 

flæbende sentimentale, nøgternt konstaterende og utopiske beskrivelser af selv 

samme fænomen, med stor kompleksitet til følge.26 Den utopiske genre er som 

skabt til at lade denne type kontraster fremkomme, som det også er tydeligt i La 

possibilité d’une île. New Agebevægelser, seksualliv, økonomi, kultur etc. kontrasteres 

og reflekteres i lyset af den absolutte adskillelse, som utopien præsenterer os for, så 

de fremstår i silénisk tvetydighed: Elohimkulten beskrives i al sin latterlighed, men 

er også kilden til en absolut ændring af menneskets eksistens; seksualiteten beskrives 

som hovedårsagen til menneskets lidelse, men også som den nydelse, der kan drive 

den nye race til at opgive sin sikre eksistens; og nutidens kulturliv beskrives som 

tam forfladigelse, men fremstår samtidig som et forfriskende groteskt, realistisk al-

ternativ til den utopiske fremtids renhedsdyrkelse.27  

 Det, der i denne sammenhæng er særligt interessant, er naturligvis at 

denne groteske virkelighed er globaliseringens virkelighed. Globaliseringen af de 

franske traditioner er et helt centralt tema i Houellebecqs forfatterskab fra beskri-

velser af computere og managementtænkningens indtog i de franske ministerier i 

Extension du domaine de la lutte, over beskrivelserne af sexturisme i Plateforme, til beskri-

velserne af det globaliserede jetsetliv, som fortælleren lever, i La possibilité d’une île og, 

ikke mindst, selve beskrivelsen af den utopiske fremtid, som kan beskrives som en 

slags pastiche over den homogeniserende globalisering ført til sin yderste grænse, 

                                                
26 Jf. Mads Anders Baggesgaard: ”The Complexities of Honesty” in Gavin Bowd (ed.), Le Monde 

de Houellebecq, Glasgow: University of Glasgow French and German Publications 2006, pp. 159-

170.  
27 Samme struktur kan iagttages i Les Particules élémentaires. Se også Laurence Dahan-Gaida: ”La 

fin de l’histoire ( naturelle )” in Tangence 73, 2003, Québec, pp. 93-114. 
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som en ensartet, denationaliseret tilstand, hvor selv forskellene mellem mennesker i 

kraft af kloningen er minimeret. I alle sine værker iscenesætter Houellebecq skellet 

mellem tradition og institution, på den ene side, og globaliseringens positive og 

negative forrykkelser heraf på den anden side, om end forholdet mellem disse al-

drig er afklaret 

 Den utopiske verden er således på en gang en globaliseringspastiche og 

rodfæstet i netop de traditioner der er under angreb. På en gang en konsekvens af 

globaliseringen og den teknologiske udvikling og en reaktion mod disse, vel at 

mærke en reaktion som har sine rødder i poesien. Litteraturens betydning eksplici-

teres i den tvetydige slutning, hvor specielt den særstatus, Daniel1’s digt får, 

springer i øjnene. Når dette lille sentimentale stykke poesi kan forvandles til et revo-

lutionært skrift, der leder Daniel25 til at opgive selve udødeligheden, for at drage 

ud i verden og møde nogen, kan det dårligt læses som andet end en længsel efter 

den tid, hvor litteraturen havde revolutionært potentiale, en længsel efter den fran-

ske litterære tradition om end i nostalgisk og karikeret version. Parallellerne til 

Beigbeders fortæller i Un roman français er klare: den franske litteratur står på én 

gang som et fortidslevn og som den nøgle, der kan få hovedpersonerne til at kom-

me overens med deres tid. Det er i denne forstand at de franske utopier, bogens 

øer, fungerer som refleksioner af det samfund de udspringer af: I utopien kontraste-

res hverdagens problemer med en fabuleret virkelighed som er den franske 

litteraturs universalistiske prætention i en karikeret form. Utopien reflekterer det 

franske i lyset af det universelle og leverer på denne måde en refleksion over den 

globale erfaring som sådan, sådan som den ser ud gennem den franske litteratur. 

 Hvor Dave Eggers oversatte globale problemer til en amerikansk dis-

kurs og en amerikansk kontekst, kan man sige at Houellebecq, og andre utopikere 

med ham, oversætter franske problemer til globale diskurser og en global kontekst. 

Der er altså tale om to meget forskellige slags øer: Den amerikanske fungerer som 

en koncentreret spejling af verden, sat ind i en amerikansk kontekst, hvorimod den 

franske fungerer som en projiceret spejling af Frankrig blæst op i globale proporti-

oner. Det betyder, at det paradoksalt er den amerikanske variant, der kan sælges på 

et globalt marked, til trods for at den er skrevet til et amerikansk publikum. Vi læ-

rer os alle at forstå de amerikanske koder, måske fordi det er her, vi finder vores 

egen globaliserede eksistens afspejlet, hvorimod de franske versioner virker frem-

mede, fordi de tager udgangspunkt i en fransk virkelighed, og det til trods for at det 

er her, vi finder refleksionen af selve spørgsmålet om den globale eksistens. 



 



Konklusion 

Hovedpersonens hukommelsestab i Frederic Beigbeders Un roman français er ikke 

kun en personlig krise, men en allegori for hele nationen: ”La France étant une 

nation amnésique,”1 siger han og understreger den franske modvilje mod at se 

historien i øjnene, den franske modvilje mod at huske, ikke bare verdenskrigenes 

nederlag, men også kolonitidens overgreb og afkolonialiseringens forbrydelser. Det 

er dette hukommelsestab, der lammer Frankrig i mødet med globaliseringen, 

reflekterer han, ikke fordi man mangler forbindelsen tilbage, men fordi man i 

angsten for at konfrontere den manglende hukommelse stædigt holder fast i gamle 

skikke og en autoritær diskurs: 

J’écris le mot « divorce » mais jamais il ne fut prononcé par mes parents 
avant des années. C’était comme les « événements » d’Algérie, la rhétorique 
de la cinquième République faisait un usage immodéré de la litote, même le 
cancer de Georges Pompidou était tabou.2 

Fortiden, og specielt de uheldige sider af fortiden, er tabu. Hvor hovedpersonens 

hukommelsestab er udtryk for ungdommelig angst for at se sig selv i øjnene, er der 

hos nationen måske nærmere tale om en slags senilitet, hvor kun de begivenheder 

der ligger længst tilbage, de begivenheder der ligger nær nationens fødsel står klart 

i erindringen. Den ubehagelige samtid og den nære fortid blokeres ude og berøres 

kun litotisk i modsætning til den behagelige erindring om dengang Frankrig var 

foregangsland, hjemstedet for revolutionen og demokratiet selv, og idealerne om 

lighed, frihed og broderskab, og hjemstedet for kunsten, for romanen, for poesien 

og for realismen og mødet mellem sproget og verden i det hele taget. Fransk var 

litteraturens sprog, det sprog, hvori de politiske ideer blev sanseliggjort og virkelige 

for ikke bare franskmænd, men for lærde over hele verden, der som den 

naturligste ting i verden, læste og diskuterede på fransk. Sådan var det franske 

selvbillede, og sådan ville det franske selvbillede også være i dag, hvis det ikke var 

fordi, realiteterne på barskeste vis har korrigeret det. 

 Det bør derfor ikke komme som nogen overraskelse, at det er de 

franske filosoffer, der stædigt holder fast i universaliteten som svaret på 
                                                
1 Beigbeder: Un roman français, p. 135. 
2 ibid. p. 129 
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globaliseringens problem. Paradokset er, at det netop er denne stædighed, der gør 

franskmændene i stand at anskue globaliseringen i et andet lys. Som andet og 

mere end neoliberal økonomi og Hollywoodfilm For heldigvis forholder det sig 

ofte sådan, både i Beigbeders roman og i virkelighedens verden, at nutiden lader 

sig belyse med hjælp fra erindringen. Som analyserne her har vist det, giver en 

deessentialiseret brug af universalitetsbegrebet, en række nye syn på 

globaliseringens natur og udfordringer, nye syn som samtidig er grundigt funderet 

i den franske tradition. Globaliseringen giver anledning til at se det franske og de 

franske i et nyt lys; men det franske perspektiv giver også anledning til at se den 

globale virkelighed i et andet lys end de beskrivelser, vi efterhånden har vænnet os 

til. Det franske perspektiv viser, at globaliseringen ikke bare er uproblematisk, men 

også at globaliseringen ikke kun udspænder sig mellem et udnyttet syd og et 

udnyttende nord, som det ofte fremstilles i mere kritiske beskrivelser. 

 Men det franske perspektiv er kun produktivt, fordi traditionerne er 

under opbrud, og franskmændene er blevet tvunget til at kaste et nyt blik på den 

verden, der omgiver dem. Ligesom Beigbeders tur bag tremmer åbner hans øjne 

og får ham til, med udgangspunkt i erindringen, at revurdere sit liv, synes det som 

om den franske krise har fået franskmændene til at revurdere deres plads i verden 

og reapplicere deres verdensforståelse i en ny verdensorden, til tider med 

tankevækkende resultater. Nu skal analogier ikke strækkes længere end de kan 

bære. Frankrig er ikke en forvokset teenager med et kokainproblem indespærret på 

grund af manglende evne til at se virkeligheden i øjnene. Tværtimod har det 

franske samfund siden 1960’erne undergået en voldsom transformationsproces, 

hvor det på en række områder har tilpasset sig til globaliseringen både økonomisk, 

socialt og kulturelt – på en række områder endda mere end mange af deres 

europæiske naboer eksempelvis. Man kan diskutere, hvorvidt denne tilpasning 

altid har været af det gode, om den er sket på den rigtige måde og på de rigtige 

områder? Er det eksempelvis arbejdskraftens eller kapitalens fleksibilitet, der er 

vigtigst for at gøre sig gældende på et globalt marked? Det er spørgsmål, som i vidt 

omfang vil ligge uden for rammerne af denne afhandling, men også diskussioner 

som er et udtryk for den tendens, som her er blevet afdækket, nemlig den franske 

bearbejdning af globaliseringserfaringen, som har et bredt spektrum af 

udtryksmuligheder: i sin negative version som passivitet og regression til en 

efterhånden fjern fortid; og i sin positive version som en vilje til at tilpasse sig, men 
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også til at påvirke processen aktivt, at tage stilling og diskutere, hvordan man med 

rod i fortidens erfaringer kan håndtere den nye virkelighed. 

Globale politiske potentialer 

Den franske reaktion på globaliseringen giver således i sin mest konstruktive 

variant anledning til en ny forståelse af globaliseringen og de politiske potentialer 

heri. Balibar og Nancys refleksioner over betingelserne for skabelsen af nye 

fællesskaber på globale betingelser giver et produktivt perspektiv på 

globaliseringen uden at glemme de politiske og sociale problemer forbundet 

hermed. Det bliver klart, hvad enten man ser på forholdet mellem politisk diskurs 

og litterær bearbejdelse i en fransk kontekst, som det udspændes mellem Reza og 

Sarkozy, eller på forsøget på at forstå og formidle globaliseringens konsekvenser i 

en af verdens fjerneste afkroge, som hos Dave Eggers.  

 Hjemme i Frankrig bliver kampen om universalerne, som det bliver 

tydeligt i Sarkozys retorik, ikke alene til en politisk kamp om, hvem der får lov at 

sætte dagsordenen, men også en kamp om at definere, hvem der er fransk – det vil 

sige, hvem der overhovedet har adgang til den politiske arena – og dermed en 

kamp om at definere, hvad der falder inden for det politiske område. Disse kampe 

kommer for det første til udtryk i Reza og Sarkozys duel om at udsige det 

universelle: Sarkozys brug af de franske universelle værdier som en ekskluderende 

faktor i definitionen af, hvem der er med, og hvem der står udenfor det franske 

fællesskab, står her i absolut opposition til litteraturens inkluderende fællesskab 

sådan som det kommer til udtryk i gengivelsen af Rezas barndomserindringer. 

 Kampen mellem Reza og og Sarkozy inkarnerer på denne måde det 

skisma, der har været styrende for den franske kulturpolitik fra kolonitiden og til i 

dag, nemlig konflikten mellem kulturen som et inkluderende fællesskab og som et 

middel til national promovering på en international arena. De små forskelle i 

distinktioner, der er mellem Sarkozy og Rezas udlæging af historien, spejler de 

problemer, som er indlejret i begreber som exception culturelle  og diversité culturelle på 

en global arena. Såvel analysen af Sarkozys diskurs, som analysen af den historiske 

forandring af kulturpolitikken afslører således, hvordan forståelsen af kulturens 

samfundsmæssige rolle udfordres i takt med globaliseringens ændring af nationens 

betydning, et forhold der også afspejler sig i det franske politiske liv som en 

manglende evne til at definere politiske målsætninger overhovedet, sådan som det 

kommer til udtryk i den franske pensée unique. 
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 Analysen viser imidlertid, at dette definitionsproblem hverken 

indenrigspolitisk eller globalt må misforstås som udtryk for en apolitisk tilstand. 

Tværtimod er det netop i kraft af disse tilsyneladende næsten betydningsløse 

distinktioner, at kampen om at afgrænse det politiske felt afgøres. Det vel at mærke 

ikke kun som en rent diskursiv manøvre, men tværtimod som udtryk for en 

realpolitisk kamp om markedsandele på et globalt marked, en kamp der både 

retter sig mod den amerikanske underholdningsindustri og mod de kulturer i den 

tredje verden, man med diversité culturelle hævder at beskytte. Analysen af Dave 

Eggers’ What is the What viser med al ønskelig tydelighed, hvordan skellet nord/syd 

opretholdes også gennem diskursive barrierer. Vi lytter ikke, når de fortæller, i 

hvert fald ikke som andet end netop udtryk for kulturel egenart, ikke ligeværdige 

diskussionspartnere. Dave Eggers iscenesætter og reflekterer med stor dygtighed 

dette i en amerikansk kontekst, hvor kunstsystemets forbindelser til de humanitære 

organisationer bruges som led i analysen af fortælleforholdenes politiske 

konsekvenser. Analysen af François Bons Daewoo viser imidlertid, hvordan en 

række af de samme problematikker kan genfindes i en fransk kontekst. Ligesom 

Eggers’ roman reflekterer Bon de politiske hierarkier i en globaliseret verden, og 

eksperimenterer med, hvordan disse kan reflekteres og diskuteres i en litterær 

praksis. Det er næsten lige så svært for en afskediget fabriksarbejder fra Lorraine  

at komme til orde som for en afrikansk flygtning, og det vel at mærke af de stort set 

samme årsager. De afskedigede medarbejdere bliver kun hørt når deres tale 

transformeres ifølge kunstsystemet og markedets dobbelte normsæt af forfatteren 

Bon, ligesom Valentinos tale formidles af Eggers, og disse analyser viser med al 

tydelighed kompleksiteten i relationen mellem diskursive og økonomiske faktorer i 

den globaliserede verdensorden. 

 Analysen af globaliseringen set fra et fransk perspektiv afslører således 

problemer og potentialer for politisk handling, som i vidt omfang ville have været 

usynlige i en række af de beskrivelser af globaliseringen, der har været 

fremherskende frem til i dag. Dave Eggers’ roman ville således ikke gøre sig godt i 

en postkolonial optik og François Bons roman for slet ikke at tale om Sarkozys 

diskurs ville slet ikke blive taget i betragtning som analyseobjekter. Eggers’ roman 

behandler således ikke forholdet mellem centrum og periferi som en modsætning, 

men tværtimod som et komplekst forhold, som både er et resultat af 

globaliseringens underminering af traditionelle strukturer i Sydsudan og i San 

Francisco, med den specifikke pointe, at man ikke kan forstå konflikten uden at 
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tage hensyn til forandringerne i begge ender af spektret. Og Bon og Sarkozys 

globaliseringsanalyser understreger videre, at centret selv er under pres, udfordret 

af globaliseringens kræfter og vel at mærke, at en position som tidligere kolonimagt 

ikke nødvendigvis sikrer en privilegeret position i forhold til disse kræfter. 

  Herved bliver det også klart, hvordan den foreliggende analyse 

adskiller sig fra en beslægtet tradition, som afhandlingen kun berører ganske lidt, 

nemlig den sociologiske globaliseringsanalyse, som den kommer til udtryk hos 

Ulrik Beck, Zygmund Bauman, Roland Robertson, Kwame Anthony Appiah, 

Andrew Giddens og mange flere. Analysen er beslægtet fordi det dobbeltblik 

afhandlingen søger at lægge på begivenhederne har store affiniteter med 

eksempelvis Becks begreber om refleksivitet og det kosmopolitiske blik.3 Becks 

analyse af det kosmopolitiske udelukker således ikke et nationalt niveau, men 

understreger kosmopolitanismen som en overbygning, et universelt udblik, kunne 

vi sige, som supplerer nationen og formilder dens uheldige side, på samme måde 

som globaliseringen for den nye franske litteratur ikke erstatter funderingen i en 

tradition og et modersmål, men åbner denne nationale forankring op mod en 

større horisont. 

 Men der er naturligvis også forskelle, idet analysen her, til trods for en 

række digressioner og kontekstualiseringer, er specifikt knyttet til den litterære 

udsigelse, sådan som den installerer sig i et globaliseret rum. En udfoldet 

diskussion af forskellen mellem den analytiske tilgang, der her er anvendt, og den 

sociologiske beskrivelse ville utvivlsomt bidrage med yderligere perspektiver, men 

er udeladt til fordel for de overvejelser af forbindelsen mellem tekst og 

globalisering, der har litterær fundering. Det er der to grunde til. For det første en 

begrænsning af afhandlingens felt og omfang. Og for det andet et ønske om at 

fastholde fokus på en forståelse af globaliseringen, der er specifikt funderet i den 

diskursive og tekstuelle refleksion heraf, som sker i den samtidige litteratur. Dels 

fordi det litterære er emnet; dels fordi det litterære blik på verden har udblik mod 

det universelle, men på en måde der ligger langt fra det kosmopolitiske blik, Beck 

har i tankerne, når han fastslår at ”Der kosmopolitische Realismus ist keine 

Utopie, sondern eine Realität.”4 Det litterære verdensudsyn er på ingen måde en 

realitet, men tværtimod ofte utopisk og udgør netop i kraft af denne forskydning 

                                                
3 Jf. Ulrich Beck: Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, Frankfurt am Main: Suhrkamp 

2004. 
4 ibid. p. 225. 
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en realisme. Det er distancen, der giver de litterære værker kraft til både at anskue 

den nationale sammenhæng de udgår fra og den globale totalitet de indgår i et 

kritisk perspektiv, en realisme der er mere end en realpolitisk besindelse, men 

tværtimod et undersøgende litterært perspektiv. En anden konklusion, som kan 

drages af de analyser af litterære værker og deres kontekst, der her er foretaget, er 

således en forståelse af det politiske som en problematik, der er nært knyttet til 

litteraturhistoriske problemstillinger om repræsentation, periodisering og realisme. 

Nye franske realismer 

Det er således karakteristisk, at en række af de behandlede romaner kan ses som 

forsøg på at indkredse, hvad vi i mangel af bedre betegnelse kunne betegne global 

realisme. Realisme ikke i en snæver genremæssig forstand, men som udtryk for en 

vilje til at lade skriften reagere med den sociale virkelighed den møder i den 

skrivende praksis, som det eksempelvis bliver tydeligt i både deskriptiv og praktisk 

forstand hos François Bon i forlængelse af den eksperimenterende realisme hos 

Georges Perec. 

 Det giver imidlertid, som analysen har vist det, mening at tale om 

global realisme ikke bare hos Bon, hvis sociale engagement er konkret og udtalt, 

men også hos eksempelvis Pierre Alferi. Det er karakteristisk at realismen hos 

Alferi er mest udtalt hvor litteraturen bliver mest kondens. Romanerne er 

kendetegnet ved narrative eksperimenter, som fører beskrivelsen af lange omveje, 

hvorimod de koncentrerede lyriske udtryk mere præcist udtrykker mødet med en 

hverdag med udgangspunkt i den skrivende praksis. Og det i en grad så realismen 

bliver mest intens, hvor Alferi næsten forlader det litteræres område og bringer sig 

tæt på filmens direkte materielle udtryk. Det interessante er i denne sammenhæng 

at denne realisme her er specifikt knyttet til globaliseringen af den franske 

forståelsesramme, sådan som den kommer til udtryk i kraft af disse 

hverdagserfaringer og i kraft af de forandringer der registreres i sproget selv. 

Alferis lyriske udtryk iscenesætter mødet mellem globaliseringens forandringer og 

formens traditionalisme i formens stringens. Romanerne fungerer som 

ophobninger, der fletter disse singulære fortætninger, og introducerer, hvad vi 

kunne betegne et globalt perspektiv, som yderligere iscenesætter forholdet mellem 

den enkelte stemme, det globale samfund og det politiske fællesskab som en 

kompleks og sammensat horisont for disse partikulære stemmer.  
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 I prosaen nærmer Alferi sig derfor den anden pol af det realistiske 

spektrum, nemlig den vi ser eksemplificeret i Michel Houellebecqs utopiske 

iscenesættelser. Hvor Alferi nærmer sig verden i kraft af kondenseringen, er det 

hos Houellebecq i høj grad fabuleringen, der giver romanerne samfundsmæssigt 

bid. Houellebecqs utopiske scenarier konfronterer og udfordrer den franske samtid 

på sine ømmeste punkter, med udsyn til og refleksionkraft hentet fra det 

globaliserede perspektiv. Globaliseringen optræder hos Houellebecq på en række 

forskellige niveauer: Houellebecq henter i lighed med Beigbeder en stor del af sin 

inspiration fra den amerikanske populærkultur; Houellebecqs realistiske 

beskrivelser af samtiden knytter specifikt til globaliserings tendenser inden for en 

traditionsbundet ramme; og de utopiske skildringer kan i vidt omfang forstås som 

virkeliggørelsen af en postnational verdensorden. På alle niveauer reflekterer 

Houellebecq således ikke alene det franske i lyset af det udenlandske, men det 

franske i lyset af den reelle universalitets yderste horisont, i lyset af  globaliseringen 

som rammen for vores eksistens. 

 Alferi og Houellebecq markerer således de to poler i et realistisk 

spektrum, som tegner en interessant udviklingslinje i ny fransk litteratur. Ud over 

de allerede nævnte kunne forfattere som Marie Ndiaye, Antoine Volodine, Jean 

Echenoz og Éric Chevillard formentlig indplaceres i et sådant skema. I lyset af 

afhandlingens globale sigte ville det måske imidlertid være mere interessant at 

diskutere i hvilket omfang, den nye franske litteratur kan siges at indgå i 

bevægelser, globalt. Der er således klare paralleller mellem Dave Eggers og Michel 

Houellebecqs placeringer på det litterære marked, om end den måde 

installationen iværksættes på varierer efter de forskelle, der præger de 

underliggende litterære systemer. Tilsvarende vil det være interessant at undersøge 

utopiske romaner i et transnationalt snit fra Houellebecq og Alferi over russiske 

Vladimir Sorokin og Viktor Pelevin til danskere som Das Beckwerk og Henrik 

Pablo Llambias med mange flere naturligvis. 

Mod nye litteraturhistorier 

Sådanne tværlæsninger bør laves, men de er imidlertid ikke centrale for den 

litteraturhistoriske refleksion, der er et drivende princip for denne afhandling. 

Opstillingen af nationale eller transnationale tendenser udgår ikke i sig selv et svar 

på spørgsmålet om relationen mellem litteratur og globalisering. 
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 Den globale litteraturhistorie er ikke bare historien om, hvilke 

tendenser eller retninger, der er toneangivende på det globale marked, men er i 

vidt omfang historien om, hvordan en række singulære værker indstifter 

undtagelser, der i deres singularitet bekræfter globaliteten. Jonathan Littell tjener 

her som et fremragende eksempel, idet hans roman  Les Bienveillantes på en gang 

be- og afkræfter vores forestillinger om globalt relevant litteratur. Emnet og til dels 

formen, om end ikke længden, lever i vidt omfang op til vores forventninger til en 

global bestseller, men værkets publikationshistorie er overraskende og bekræfter 

kontingensen i de globale markedsforhold. At en amerikaner, der skriver på 

fransk, skulle kunne blive en international succes næsten alle steder på nær i USA, 

var der ikke mange, der havde regnet med på et marked, hvor USA næsten 

ubetinget er nøglen til global succes. Dette er mere end blot en anekdote, som 

anekdoter jo oftest er det. Littells uventede succes bekræfter at global relevans, 

hverken er et resultat af stor eller lille lokal tilknytning, men tværtimod af værkets 

evne til at formidle mellem en lokal virkelighed og en global horisont. I dette 

tilfælde i form af Holocaust, der som en begivenhed med næsten universel 

rækkevidde i Littells udlægning tilbyder forskellige tilkoblingsmuligheder for de 

lande, hvor bødlens historie forekommer relevant, det vil sige primært de 

europæiske lande, men i mindre grad USA, hvor dette aspekt af skyldsspørgsmålet 

føles fjernere. Littell placerer sig således hverken i en amerikansk, en fransk eller 

en global litteraturhistorie, men på randen af alle disse som et globaliseret 

fænomen. 

 En tilsvarende position kan Georges Perec paradoksalt siges at have. 

Perecs skriftpraksis, sådan som den eksempelvis kommer til udtryk i Espèces 

d’espaces, bekræfter ikke den nationale historie, men forskyder det partikulære 

indtryk i retning af det universelle uden nogen sinde at opholde sig ved det 

nationale. Perec placerer sig således på randen af litteraturhistorien og placerer sig 

som en global forfatter avant la lettre. Herved bekræfter Perecs eksempel også en 

anden vigtig pointe, nemlig at globaliseringen ikke er en jævnt fremadskridende 

historie, men en kompleks proces, der indbefatter og akkumulerer usamtidigheder 

og geografiske diskrepanser, sådan som jeg har forsøgt at beskrive det med 

begrebet om det postglobale. 

 Globaliseringen er altid allerede post-, allerede hos Perec var 

globalisering post-, fordi den rummer sin egen begrænsning som en horisont og et 

perspektiv, der reflekterer det lokale, det partikulære og det specifikke. 
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Globaliseringen er ikke knyttet til kloden, men er tværtimod en akkumulation af 

partikulariteter, som den fører mod det universelle. Analysen af globaliseringen 

må derfor, som det her har været bestræbelsen, anlægge et blik, der ser på netop 

interaktionen mellem de konkrete litterære udfoldelser og verden i mest åbne 

betydning.  

 Det franske perspektiv har her vist sig særdeles velegnet til 

etableringen af en sådan optik. Det globaliserede perspektiv på fransk litteratur 

har på én gang udfordret nationale og udfordret det globale. Valget af et 

begrænset fransk undersøgelsesfelt giver rum til at analysere de litterære værkers 

bestræbelser på at placere sig i det globale felt, og giver plads til at lade de litterære 

værkers skabelse af deres egen globale horisonter kommer til udtryk. Beigbeders 

franske roman er således på en gang en fransk historie og historien om, hvordan 

denne historie ikke lader sig skrive uden modstand, men tværtimod kun som følge 

af kampen mellem en globaliseret modernitet og en nostalgisk fortid, som endda er 

blokeret ude. Konflikten står derfor ikke mellem globalisering og traditioner, det 

man skal kæmpe for at tværtimod at få lov til og mulighed for at anvende sine 

traditioner i det globale felt, sådan som Houellebecq gør med sine utopiske 

konstruktioner, og sådan som Alferi forsøger det i sine mættede Maggi terninger. 

Dette er vejen for den franske litteratur under globaliseringen. 

 



 



 

 

Resumé  

De franske og verden: Postglobale perspektiver på  ny 

fransk litteratur 

Frankrig er i krise og kulturen er under pres. Årsagerne er mange. Frankrig har i 

de seneste to-tre årtier ikke produceret talenter i samme høje tal, som i de årtier 

der gik forud; Frankrig har været økonomisk presset siden begyndelsen af 

1980’erne i sammenligning med de boomende økonomier i Asien og USA og 

kulturen er over hele kloden, specielt i den elitære variant, som franskmændene 

har mestret, i stigende grad udfordret af populærkultur og udtryksformer, der 

udnytter nye medier og teknologier til at nedbryde og redefinere kendte genrer. 

  Krisesnakken er imidlertid så småt ved at forstumme og afløses af en 

tro på, at Frankrig også fremover vil have en rolle at spille på den internationale 

scene. Der er tegn på, at den franske optagethed af globaliseringens udfordringer, 

som går så langt tilbage som til tiden efter anden verdenskrig, har medført 

signifikante ændringer i den franske økonomi og kultur, og at Frankrig derfor, i 

lyset af udfordringens størrelse, taget globaliseringen mere alvorligt end andre 

nationer og dermed gjort mere for at tilpasse sig den nye virkelighed. 

 Dagens Frankrig er derfor et særligt interessant emne for studiet af 

globaliseringen netop i kraft af den franske krise. En krise som har provokeret dels 

en betydelig selvransagelse, dels en søgen efter nye måder at gøre sig gældende på 

en global scene og dermed nye måder at tænke denne scene på – nye måder at 

tænke det globale på. Det er ikke tilfældigt at krise og kritik har samme etymologiske 

rod. Krisen leder til selvkritik, men giver også anledning til at kaste et kritisk blik 

på den omgivende verden og revurdere det forhold man har til den. I krisen sættes 

alt på spil og selvforståelser genforhandles i lyset af situationens alvor.  

 Således også inden for kulturens og litteraturens områder, hvor 

skismaet mellem tilhørsforholdet til en fransk tradition og dagligdagens erfaring af 

en globaliseret verden udkrystalliserer sig i en række prægnante formuleringer der 

reartikulerer det globale i og igennem det franske, som det kommer til udtryk hos 

en række nye eller nyere franske forfattere. Emnet for denne afhandling er derfor 

ny fransk litteratur, ikke kun på baggrund af en interesse for udviklingen inden for 

et af litteraturhistoriens vigtigste sproglige områder, men også, og måske i første 
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række, fordi ny fransk litteratur udgør et værdifuldt eksempel for studiet af 

relationen mellem litteratur og globalisering. 

Verdenslitterære perspektiver 

Studiet af litteraturens globalisering er som oftest enten rettet mod litteratur fra de 

dele af verden, der ikke tidligere havde adgang til litteraturens hellige haller eller 

mod den del af litteraturen, som rent faktisk cirkulerer i globale kredsløb som 

bestsellere til salg på dusinvis af sprog i boghandlere, supermarkeder og lufthavne 

over hele verden. Ærindet her er et andet, nemlig at undersøge de udfordringer og 

ændringer som globaliseringen udsætter litteraturen for betragtet inden for en 

mere snæver national ramme. Nationallitteraturen forbliver referencerammen for 

den litterære produktion, og denne afhandling vil derfor med nødvendig anlægge 

et dobbeltblik, der på en gang anskuer den franske litteratur udefra, sådan som 

den ser ud med globale briller, og forsøger at rekonstruere det franske blik på 

verden, at etablere et syn på globaliseringen set i et fransk perspektiv. At se 

Frankrig udefra og at se verden ud fra det franske. 

 For idet man konstaterer nationens fortsatte betydning må man 

samtidig tilføje, at det liv og den dagligdag, der artikulerer sig i modersmålet, og 

ikke mindst den måde de gør det på, er under hastig forandring under 

globaliseringens pres. Litteratur der er skrevet på fransk, indgår i globale kredsløb 

både på det rent økonomiske niveau, i form af oversættelser og remedieringer, i 

kraft af læsernes stadigt mere globale referenceramme og i kraft af den rent 

sproglige interaktion med specielt engelsk, som præger ethvert modersmål i disse 

år. Undersøgelsen angriber derfor ikke spørgsmålet om litteraturens forhold til 

globaliseringen som et selvstædigt problem, men afsøger tværtimod interaktionen 

sådan som den manifesterer sig på en række forskellige niveauer. Analysen baserer 

sig på tekstuelle nærlæsninger, kulturhistoriske overblik, reception og debat, 

kulturpolitiske udviklinger, økonomiske og sociologiske og litteraturhistoriske linjer 

og disse forskellige elementer søges ikke forenet i en egentlig syntese, men 

tværtimod diskuteret som konfliktende og interagerende perspektiver. 

Afhandlingen er derfor inspireret af kontekstualiserende metoder som Clifford 

Geertz’ thick descriptions, Foucaults genealogier og New Historicism bevægelsens 

eksperimenterende historiseringer, samt de bestræbelser på at artikulere og forstå 

litteraturens globale eksistens som går under betegnelsen Verdenslitteratur, med 

udgangspunkt i den italienske litterat Franco Morettis forsvar for distant reading som 
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en metode til ikke bare at skabe overblik, men også at tydeliggøre mønstre og 

udvikling som kan se i det store perspektiv, men som ikke kan ses tydeligt i de 

enkelte værker.  

 Globaliseringen skaber også inden for den mere snævre ramme, som 

den franske litteratur her sætter, forskydninger som vanskeliggør overblik. For at 

beskrive litteraturen i dens kontekst søger afhandlingen derfor at udvikle en 

metode, der kan tydeliggøre mønstre og forbindelser i større sammenhænge ved i 

høj grad at læse på anden hånd, ved at konstruere et patchwork af beskrivelser af 

samfundsmæssige, institutionelle, historiske og økonomiske udviklinger og 

sammenstille dem med nye og ældre litteraturhistoriske beskrivelser. Men fordi 

ambitionen er at beskrive interaktionen mellem lokal og global og interaktionen mellem 

litteraturen og de samfundsmæssige forandringer som kendetegner 

globaliseringen, er det nødvendigt at bevæge sig videre end Morettis systemiske 

overblik. Morettis metode er velegnet til undersøgelsen af veldefinerede objekter, 

men studiet af komplicerede interaktioner fordrer ud over overblik en forståelse af 

relationen mellem det mest tekstnære og det mest overordnede. Afhandlingen 

skyer derfor ikke, som Moretti, tekstlæsning, men søger tværtimod at integrere 

nær- og fjernlæsning ved at behandle teksterne på en række forskellige niveauer, 

ved at etablere en række forskellige perspektiver, med forskellig zoomgrad og 

dybdeskarphed, som hver især bidrager til beskrivelsen af forholdet mellem den 

franske litteratur og globaliseringen i dens mange aspekter. 

Opbygning 

Disse forskellige perspektiver falder i tre grupper som hver udgør en af 

afhandlingens tre hoveddele. De ni kapitler tager med en enkelt undtagelse 

udgangspunkt i et litterært værk, men den metodiske distance til værket varierer 

betragteligt. 

 Første del befinder sig således længst fra de litterære værker, idet den 

franske litteratur her anskues i et kulturpolitisk perspektiv. Med udgangspunkt i en 

beskrivelse af den franske kulturpolitiks opståen og udvikling siden 1960’erne søges 

det beskrevet hvordan denne politik i høj grad kan forstås som en reaktion på den 

stigende globalisering og som en bevægelse mod at definere kulturens rolle i en 

international kontekst. Kulturpolitikken er således defineret som en direkte 

reaktion på afkolonialiseringen og Frankrigs nedadgående status internationalt, og 

det beskrives, hvorledes skiftende regeringer gennem en række omskiftninger har 
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forsøgt at tilpasse denne bestræbelse til den stadigt foranderlige 

globaliseringsproces. I første kapitel tager denne undersøgelse sit udgangspunkt i 

receptionen af Jonathan Littells bestseller Les Bienveillantes fra 2006, som analyseres 

i et rent receptionsperspektiv som et globaliseringsfænomen på en national scene, 

der i sig selv er gennemtrævlet af globale spor og strukturer. Andet kapitel træder 

endnu et skridt tilbage og forsøger i mere teoretiske termer at nærme sig en 

forståelse af globaliseringen som kategori ved at lancere et begreb om det 

postglobale som en betegnelse for globaliseringens horisont, et punkt som vi måske 

allerede er ved at nå den dag i dag. Og tredje kapitel vender på baggrund af disse 

overvejelser atter blikket mod kulturpolitikken, denne gang i dens mest aktuelle 

udformning som den praktiseres af præsident Sarkozy. Udgangspunktet er også 

her en roman, nemlig Yasmina Rezas reportage fra Sarkozys valgkamp i 2006, Le 

aube, le soir ou la nuit fra 2007, som læses i et perspektiv, der går nærmere teksten, 

men med vægten på relationerne mellem den litterære og den politiske diskurs. 

 Afhandlingens anden del søger derimod at anlægge et ganske andet 

perspektiv, nemlig at diskutere globaliseringen sådan som den kommer til udtryk i 

de litterære værker selv og sådan som den reflekteres i konstruktionen af den 

franske litteraturhistorie. Vægten er her på læsninger af litterære tekster ud fra 

litteraturhistoriske paralleller med henblik på at undersøge den franske litteraturs 

skiftende absorption af globale forandringsprocesser historisk set. I anden dels 

første kapitel sker det med udgangspunkt i François Bons socialrealistiske roman 

Daewoo, som gennem beskrivelsen af en række fabrikslukninger i Lorraine kommer 

med en særdeles håndgribelig beskrivelse af globaliseringen, som den føles på 

gulvet, som kontrasteres med tidligere fabriksskildringer hos Émile Zola. I andet 

kapitel træder vi et skridt tilbage i historien til Georges Perecs Espèces d’espaces fra 

1974, som kan ses som en tidligt eksempel på de globaliseringsbearbejdninger, der 

præger den nyeste franske litteratur. Kapitlet fungerer således som en strukturel og 

historisk knude, der binder an til det tredje kapitel, som udforsker en anden 

tendens i ny fransk litteratur i et globaliseringsperspektiv. Kapitlet behandler 

Pierre Alferis Les Jumelles fra 2009, som langt mere formalistisk behandler 

globaliseringserfaringen, sådan som den kommer til udtryk primært i form af 

semantiske og medielle forandringer i sproget og vores forhold til det. Tilsammen 

udpeger kapitlerne i andel del en række tendenser i nyere fransk litteratur, som på 

forskellig vis forsøger at reflektere den globale virkelighed med udgangspunkt i de 

erfaringer, som den franske litteraturhistorie stiller til rådighed. 
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 Endelig forsøger afhandlingens tredje og sidste del at etablere et 

perspektiv, der ligger sig mellem de to første ved at undersøge litteraturens 

interaktion i den globale virkelighed, som den medieres gennem de litterære 

institutioner og de økonomiske kredsløb. Udgangspunktet er her amerikanske 

Dave Eggers’ roman What Is the What fra 2006, som på nytænkende vis installerer 

sig i et rum mellem det lokale og det globale og mellem litterært system og 

marked. Romanen analyseres med udgangspunkt i det historiske og aktuelle 

rivaliseringsforhold mellem fransk og amerikansk litteratur og tjener som en 

øjenåbnende kontrast til franske Michel Houellebecq og hans roman La possilité 

d’une île, som er emnet for andet kapitel. Også Houellebecq søger at installere sig i 

et globaliseret mellemfelt, men måden han gør det på er, som sammenligningen 

viser det, på en række niveauer farvet og styret, på godt og ondt, af det franske 

system og den franske litteraturhistorie. 

 



 



 

 

English summary  
The French and the World: Postglobal Perspectives on 

Contemporary French Literature 

France is in crisis and French culture is under pressure. The reasons for this are 

many and varied. In the past two or three decades, France has simply not 

produced talent in the same numbers as in the preceding decades; the country has 

been economically strained since the early 1980s in comparison with the booming 

economies of Asia and the United States; and its culture is under pressure globally, 

especially elite French culture, which is challenged by popular culture and forms of 

expression using new media and new technologies. 

The talk of crisis is, however, beginning to be silenced and replaced by 

a belief that France will continue to play a role in the international arena. There is 

evidence that the French preoccupation with the challenges of globalization, dating 

as far back as the time after WWII, has led to significant changes in the French 

economy and culture, and therefore that in light of the challenges, France has done 

more to adapt to new realities. 

Present-day France is therefore a particularly interesting subject for the 

study of globalization precisely because of the French crisis, which has provoked 

both introspection and a search for new ways for France to assert itself on a global 

stage and thus new ways of thinking globality. It is thus no coincidence that crisis 

and criticism have the same etymological root. A crisis leads to self-criticism, but also 

provides occasion to take a critical look at the surrounding world and reassess the 

relationship you have with it. 

Thus, even within the narrow field of French culture, the schism 

between belonging to a French tradition and the everyday experience of a 

globalized world is manifest. And this opposition crystallizes in a series of 

remarkable formulations, which re-articulate the world in and through French 

culture in works by a number of contemporary French authors. The topic for this 

thesis is therefore contemporary French literature, not only on the basis of an 

interest in one of the main language areas of literary history, but also and perhaps 

primarily, because contemporary French literature provides a vital example for the 

study of the relationship between literature and globalization. 



English summary 

224 

The Perspectives of World Literature 

The study of the globalization of literature is often directed either towards literature 

from those parts of the world that previously had no access to the sacred halls of 

literature or towards the works of literature circulating globally as bestsellers for 

sale in dozens of languages in bookstores supermarkets and airports worldwide. 

The aim of this dissertation is different: to explore the challenges and changes 

facing literature as a result of the forces of globalization considered within a 

narrower national framework. National literature remains the reference point for 

literary production, and this dissertation will therefore need to construct a double 

perspective which simultaneously perceives French literature from the outside as it 

appears from a global point of view and tries to reconstruct the French view on the 

world to establish a vision of globalization from a French perspective.  

 If we assert the continued importance of nations, we must also 

acknowledge that the life that articulates itself in the mother tongue is changing 

rapidly under the pressures of globalization. Literature written in French circulates 

globally in complex ways: through the market, translations, the readers' ever-more 

global frame of reference, and the linguistic interaction with other languages, 

primarily English. The dissertation therefore does not attack the issue of the 

relationship of literature to globalization as a distinct problem; rather, it 

investigates the interaction as it manifests itself on a number of different levels. The 

analysis is based on a combination of close textual readings, historical overviews, an 

analysis of reception, and descriptions of developments in cultural and economic 

policies, as well as sociological descriptions of contemporary society. The 

dissertation is thus inspired by contextualizing methods such as Clifford Geertz’s 

thick descriptions, Foucault's genealogies, and New Historicism as well as the 

comparative method of World Literature exemplified by Franco Moretti's defense 

of distant reading as a means to both gain an overview and clarify patterns and 

developments that can only been seen when looking at the big picture, but not 

necessarily at the individual works. 

  Globalization creates displacements that complicate the picture even 

within the narrower framework of French literature. To describe literature in its 

context, the aim is therefore to develop a methodology that will clarify the patterns 

and relationships in larger contexts by reading distantly and by constructing 

patchworks of existing descriptions of social, institutional, historical and economic 

developments. But because the ambition is to describe the interaction between the 
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local and the global, and the interaction between literature and social change that 

characterizes globalization, it is necessary to move beyond Moretti's systemic 

overview. Moretti’s method is suitable for the study of well-defined objects, but the 

study of complex interactions also requires an understanding of the relationship 

between the textual and the more general levels of study. Therefore, in contrast to 

Moretti’s method, the dissertation does not shun the reading of texts, but rather 

seeks to integrate close and distant reading by addressing texts on a variety of levels 

through the establishment of a number of different perspectives with different zoom 

levels and depths of field, each of which contributes to the description of the 

relationship between French literature and globalization in its many aspects. 

Structure 

These different perspectives are divided into three groups, each represented in one 

of the three main parts of the dissertation. The nine chapters are, with one 

exception, based on the reading of a literary work, but the methodical distance to 

the work varies considerably. 

  The first part is at the farthest distance from the works, viewing 

contemporary French literature in the perspective of cultural policy. Based on a 

description of the formation and development of French cultural policy since the 

1960s, this part of the dissertation seeks to describe how this policy can be 

understood as a response to increasing globalization. French cultural policy is thus 

defined as a direct response to decolonization and the declining international status 

of France, and in this part the efforts are described of successive governments to 

adapt this endeavor to the ever-evolving process of globalization. The first chapter 

takes as its starting point the reception of Jonathan Littell’s bestseller Les 

Bienveillantes from 2006, understanding it as a globalized phenomenon in a national 

arena, itself striated by global traces and structures. The second chapter takes a 

further step back and attempts in more theoretical terms to approach an 

understanding of the category of globalization by launching the concept of post-

globality as a designation of the horizon of globalization, a point which we may 

already be approaching today. And the third chapter returns to the field of cultural 

policy, this time in its most current form as practiced by President Sarkozy. The 

starting point for this chapter is also a novel: Yasmina Reza's account of Sarkozy's 

election campaign in 2006, Le Aube, le soir ou la nuit from 2007, which is read in a 

perspective that is closer to the text, but with emphasis on the relationships 
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between literary and political discourse. 

 The second part of the dissertation seeks an entirely different 

perspective by discussing globalization as it is reflected in the literary works 

themselves, and as it is reflected in the history of French literature. The emphasis 

here is on readings of literary texts in a historical perspective in order to explore the 

absorption of processes of global change in French literature. The first chapter of 

the second part analyzes François Bon's social-realist novel Daewoo, which, through 

the description of a series of factory closures in Lorraine, provides a basic 

description of globalization as it is felt by the man on the factory floor, and 

contrasts Bon's description with descriptions of factory life in Émile Zola's novels. 

In the second chapter we take step back in history to Georges Perec's Espèces 

d'espaces from 1974, which can be seen as an early example of the reflections on 

globalization characterizing recent French literature. The chapter serves as a 

structural and historical knot that ties the first chapter to the third, which explores 

another new trend in French literature in a globalization perspective. The second 

chapter addresses Pierre Alferi's Les Jumelles from 2009, a novel which, using more 

formal means, deals with the experience of globalization as it is expressed in the 

semantic and formal changes in language and our relationship to these. Based on 

the experience made available by the history of French literature, the chapters of 

the second part combine to outline trends in modern French literature towards 

reflecting the global reality. 

 Finally, the third and final part of the dissertation tries to establish a 

perspective that lies between the first two by examining the interaction of literature 

in the global reality as it is mediated through the literary institutions and the 

economy. The vantage point here is paradoxically an American one, that of Dave 

Eggers's novel What Is the What from 2006, which ingeniously establishes itself in a 

space between the local and the global and the literary system and market. The 

novel is analyzed in light of the historical and current rivalry between French and 

American literature and serves as an eye-opening contrast to Michel Houellebecq's 

novel La possibilité d'une île, which is the subject of the second chapter. Houellebecq's 

novel also attempts to place itself in a globalized the field, but the way it does so at 

is on a number of levels determined, for better or worse, by the French system and 

French literature. The closing chapter returns to Beigbeder’s Un roman français, 

using it as an example to illustrate the main points and perspectives of the 

dissertation. 
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