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Om dette nummer...

Kære Læser

For mere end 2000 år siden skrev Platon sin Symposion,
der for eftertiden skulle blive et vidne om verdens mest
berømte drikkegilde. Sokrates og hans lærde forsamling
drak sig på dionysisk vis fornøjede og fremførte den ene
tale efter den anden til ære for kærlighedens sande væsen.
Sandheden skal man som bekendt høre fra børn og fulde
folk, og i Symposion er kærlighed ikke blot et fysisk begær,
men i lige så høj grad en kærlighed til viden.
Dette nummer af Kulturo byder på et symposium af
stemmer, der alle ytrer sig om kærligheden i den moderne
kultur: den kærlighed, der udfolder sig i kulturen, såvel
som den sandhed, kærligheden afslører om kulturen.
Alice Goudsmith lægger ud med en kærlig behandling
af erotikbegrebet hos filosoffen Georges Bataille, i hvilket
overskridelsen af jeg’et er centralt. Erik Steinskog knytter
overskridelsen af jeg’et til passion og hysteri, der er
vigtige ingredienser i såvel 1800-tallets operaer som i
dannelsen af det moderne subjekt.
Dernæst beskriver Camilla Kragelund, hvordan den
franske kunstner Sophie Calle i næstekærlighedens
tjeneste forfølger en flirt med den amerikanske forfatter
Paul Auster i et spil mellem intimitet og distance. Også i
de følgende to artikler spiller intimiteten en væsentlig
rolle: Annette Thorsen Vilslev og Thomas Kyhn Rovsing
Hjørnet udveksler ord og kærlige tanker om muligheden
for intimitet via e-mail-mediet, mens Henrik Rundqvist
diskuterer intimitetens vilkår i nutidens samfund – sådan
som det udlægges af de aktuelle forfattere Michel
Houllebecq og Frederic Beigbeder.
At kærlighed ikke nødvendigvis udfolder sig mellem
mennesker, men også kan findes mellem en kameralinse,
en pakke bacon og en nation kan man læse i Dag

Peterssons artikel om den svenske fotograf Lars Tunbjörk.
Diana Gerlach forfølger også en hjemstavnstematik i sin
artikel om den serbiske videokunstner Zoran Naskovski;
her knyttes kærligheden til basketballspillet sammen med
en stærk men - i historisk optik - problematisk fædrelandskærlighed.
Læseren skal dog ikke snydes for en kærlighedserklæring af mere traditionelt tilsnit. Jonas Varsted
Kirkegaard kaster et kærligt blik på trubaduren Bob Dylan,
hvis amorøse kvad er rettet til en ganske særlig kvinde.
Også for den tyske filosof Friedrich Nietzsche spillede
kvindeskikkelsen en central rolle: Morten Madsen kobler i
sin artikel Nietzsches livsfilosofi sammen med hans
kærlighed til kvinden.
Den idealiserede kærlighed har det dog tilsyneladende svært i det moderne samfund. Katrine
Sommer Boysen og Sophie Engberg Sonne redegør i deres
artikel for, hvorledes Hongkong-filmskaberen Wong
Kar-Wai lader den moderne storbys desillusionerede
kærlighedsforhold træde frem med både skarphed og
skønhed. At kærligheden er i krise understreges yderligere af Mikkel Bagge Lange, der i den franske litterære
kanon ser, hvordan kærlighed og subjektivitet er forbundet med kedsomhed.
Med denne ‘sang’ afsluttes vores lille symposium om
kærlighed i den moderne kultur. Men det vil næppe blive
den sidste, der synges til kærlighedens pris – eller for den
sags skyld: på dens bekostning.
God fornøjelse!
Kærlig hilsen redaktionen.

Kulturo nr.18/2004

3

Drømmen om
den halve appelsin
Bataille, erotikken og andre lidenskaber

Af Alice Goudsmith
Mi media naranja er spansk og betyder min halve appelsin.
Tyskerne siger meine bessere Hälfte. På dansk kalder vi
den udvalgte min bedre halvdel - og mener det samme. I
formuleringer som disse ligger implicit en forståelse af
partnerskab som perfektion af individet, og dermed af det
enkelte menneske som ufuldendt i sig selv.
Selvom vi har lært, at det er enormt vigtigt at realisere sig selv, at kunne stå på egne ben og ikke være alt for
afhængig af en anden, fortsætter jagten på den perfekte
partner. Vi udtrykker det bare anderledes. Partneren er
ikke længere den bedre halvdel, men i stedet enormt berigende, bekræftende og i øvrigt taler vi enormt godt sammen.
De glittede ugeblade bugner af artikler om partnerskab,
tips til forbedring af sexlivet og opskrifter på den
romantiske middag for to. Og det til trods for at de store
fortællingers tid egentlig er forbi. Vi ved jo godt, at
statistikkerne forudsiger skilsmisse i 70 ud af 100 ægteskaber, at monogame forhold ikke er den eneste mulige
form for opfyldende partnerskab og at prinsen fra i går
meget vel kan være en frø i morgen.
I virkeligheden er det altså ikke altid yndigt at følges
ad, og dog er vi alle små trubadurer, der længes efter at
besynge den elskede. Sådan set forbliver vi håbløse
romantikere. Men hvad nu hvis sværmeriet blot er et
skalkeskjul for andre, dybere driftsbevægelser? Hvis den
romantiske kærlighed slet ikke er den primære årsag til
vores behov for tosomhed?
Det er lidt for nemt at sige, at mennesket er et
socialt væsen, og at vi derfor søger partnerskab(-er). Det
er også for let at forklare tosomhed som det mest funktionelle grundlag for reproduktion.
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Til gengæld har vi det helt fint med at indrømme, at
kærlighed ofte tager afsæt i erotisk tiltrækning. Og har
man ikke samme seksuelle behov, er dette mere end tidligere en absolut legitim grund til at afslutte et forhold. Så
enkelt er det selvfølgelig aldrig, men alligevel danner
erotikken et brugbart udgangspunkt for en forklaring af
vores mystiske stræben efter den halve appelsin.
Med fare for at ende i det esoteriske, plæderer jeg
med den franske filosof, antropolog og økonom Georges
Bataille (1897-1962) for en lidenskabens ‘mytiske’
oprindelse. I dramatiske vendinger hylder Bataille erotikken som nødvendighed og uafvendeligt mål i tilværelsen
– og bliver således selv til en romantiker og en længselens
forsanger. Skal man følge Bataille, må man kunne befri sig
fra sproget og give den umiddelbare erfaring plads: ikke
gennem analytisk filosofi, men på trods af denne, lærer
mennesket om livet. I hans erotiske litteratur såvel som
i hans økonomiske teori, driver det ham mod overskridelse, overdrivelse og exces. I samme ånd og med
udgangspunkt i Batailles kritik af teleologisk tænkning og
brud med gængse forestillinger om nyttighed, skal det hér
kun sekundært handle om at finde den ‘rigtige’ forklaring
– det primære er den gode historie.
Det halve menneske
Allerede de gamle grækere vidste, at der er guf på en
historie om Eros, kærlighedens gud.
Et af de fineste eksempler stammer fra Platons
Symposion, i hvilken en række lærde mænd strides om,
hvem af dem, der kan udsige den skønneste og mest overbevisende lovtale til Eros. Da det bliver digteren

Aristofanes tur, beskriver han i sin lovprisning lidenskabens mytiske oprindelse. Hans historie om kuglemenneskene forklarer metaforisk, hvilken slags stræben,
det hér skal handle om.
Der var engang i begyndelsen, fortæller han, ikke to
køn men tre. Det tredje var hverken hankøn eller hunkøn, men forbandt mandligt og kvindeligt til ét væsen i
én krop. Dengang var mennesket rundt og havde fire
arme, fire ben, to kønsorganer og to ansigter, der betragtede hinanden. Disse mennesker var stærke og stolte, og
ikke det mindste bange for guderne. Men deres hovmod
huede ikke Zeus og de andre guder på Olympen, så de
besluttede at halvere mennesket for at mindske dets kraft.
“Efter at Naturen på denne måde var blevet delt i
to, hengav hver halvdel sig længselsfuldt til sin
anden halvdel, og idet de omslyngede hinanden
med deres arme og flettede sig sammen fulde af
begær efter at vokse sammen, døde de af sult og
total uvirksomhed, fordi de intet ville gøre adskilt
fra den anden.” (Platon s. 57)

Således døde menneskene en kummerfuld død i
ufuldbyrdet omfavnelse, indtil Zeus endelig forbarmede
sig over dem. Han løste problemet ved at placere deres
kønsdele foran, så de kunne formere sig og i det mindste
i kønsakten blive ét. Dette er, ifølge Aristofanes, den
erotiske stræbens oprindelse.
“Således har menneskenes kærlighed til hinanden
fra gammel tid været indplantet i dem, den forener
dem i deres oprindelige Natur, stræber efter at gøre
to til én og hele den menneskelige natur.” (Platon
s. 58)
At hele er både på tysk og dansk synonymt med det at
helbrede. Læser man historien bogstaveligt, er mennesket
altså først fuldkomment og sundt i symbiose med et
andet. Lidenskaben drives af lige dele nødvendighed og
lyst – og disse udgør dens skønhed.
Erotikken
Også Georges Bataille forstår erotikken som en grundlæggende stræben i den menneskelige natur. Den
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excessive hengivelse er både grundtonen og temaet i hans
værk Erotikken (1957). Han arbejder, som antropolog og
religionshistoriker, komparativt og fænomenologisk, men
digter samtidig som en fransk litterat – og er tilsvarende
svær at placere. I de pornografiske fortællinger Historien
om øjet (1928) og Madame Edwarda (først udgivet 1941)
danner den litterære komposition grundlag for en udvikling af erotiske metaforer, der illustrerer hans filosofiske
teser, som de kommer til udtryk i Erotikken. For at undgå
at komme i karambolage med naturvidenskabsfolk, hvem
hans teorier kunne synes useriøse, eller humanister, der
måske finder ham for deterministisk, kan man betragte
Bataille som en mystiker, for hvem inderlighed og
personlig erfaring bliver et grundlag for erkendelse af
sandhed.
“Om erotikken kan det siges, at den er en bekræftelse
af livet helt ind i døden.” Med dette udsagn begynder
Bataille sin behandling af temaet og forener allerede i
sin indledning de to begreber, om hvilke hans værk
kredser; nemlig erotik og død. En trænet Freudianer tænker straks: Eros og Tanatos, gammelt tema. Batailles fortjeneste er da heller ikke at have indført nye diskurser, men
snarere at have behandlet gammel indsigt fra en ny vinkel. Og psykoanalysens menneskebillede, er bestemt heller ikke uforligneligt med Batailles. Begge opererer med
forestillinger om drifter som bestemmende for menneskelig væren i verden, og såvel Bataille som Freud tager
udgangspunkt i en teori om drifternes økonomi. Den
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basale forskel er at finde i vurderingen af seksuali-teten og
dens afarter. Bataille sorterer intetsteds drifterne i kategorier som sundt og usundt, eller normalt og
anormalt,
men arbejder indirekte på en ombrydning
af herskende kulturelle forestillinger, hvor Freud – trods revolutionerende indsigter – ender med at blive en ‘kulturens
læge’. Psykoanalysen har til formål at stabili-sere mennesket, at ruste det mod angst og uro, hvorimod Bataille vil
uroen og angsten. I rædslen forbundet med erkendelsen
af, at død og elskov hænger uløseligt sammen, begynder
den frie bevægelse ud af det utilitaristiske samfundssystem. Freud diagnosticerer pessimistisk menneskets ubehag ved kulturen, mens Batailles diagnose er en diagnose
af menneskets ubehag ved selve væren. Dette ubehag svarer til det sekulariserede menneskes angst og skal ikke
overvindes. Snarere fungerer angsten som springbræt til
det suveræne liv i ødselheden, et begreb der står centralt i
Batailles forfatterskab. Ødselhed betegner hans økonomiske teori som en givende bevægelse udad, en antisparsommelighed og anti-fornuftstænkning, der samtidig
finder sin korrespondance i det erotiske forhold mellem
to mennesker. Det excessive som livsholdning udfordrer
og overskrider alle grænser, grænser af hvilke den vigtigste er selvets afgrænsning i forhold til om- verdenen.
Lysten til at overvinde den umulige ensomhed, i hvilken
mennesket er bundet, er hos Bataille en konstant trang.
Den fødes af den fascination og den angst, der hænger
sammen med erkendelsen af de grænser men-neskene

nødvendigvis må sætte sig selv, men samtidig også bestandigt må udfordre. Således reflekterer erotikken den menneskelige tilværelses præmisser. Erotikken, som den forstås
af Bataille, indeholder en psykologisk søgen, hvilket adskiller den fra den rene seksuelle formering. I erotikken har
mennesket mulighed for at erfare en opløsning af selvet i
sammensmeltningen med et andet væsen. Intetsteds kommer mennesket så tæt på en erfaring af livets kerne
(døden) som i den erotiske kærlighed. Derfor bliver erotikken hos Bataille det prægnanteste udtryk for og forklaring af vores væren i verden.
Kontinuitet og diskontinuitet
Helt grundlæggende begynder Bataille, som Aristofanes,
med en lidenskabens (erotikkens) oprindelsesmyte. Historien begynder med det allerførste encellede væsen, der
deler sig og bliver til to. Én forsvinder og ophører med at
være, for at give plads til to nye. Disse celler er nu, med
undtagelse af det korte øjeblik hvor delingen finder sted,
men endnu ikke er fuldendt, diskontinuerte, dvs. adskilte
fra hinanden i væsen og væren. Også den kønnede
formering som menneskenes, beror på momenter af
kontinuitet og diskontinuitet. I sammensmeltningen af
æg- og sædcelle består kontinuiteten, men fra det øjeblik,
hvor sammensmeltningen har fundet sted, indtræder
det nyundfangne menneske i diskontinuiteten.“Vi er diskontinuerte væsener, individer, der dør isoleret i et uforståeligt eventyr, men vi længes tilbage mod den tabte

kontinuitet” (Erotikken s. 19). Bataille opererer med en
metafysisk forståelse af helhed, som mennesket bestandigt
længes efter at få del i. Helheden ligger hinsides vores
ratio, og vores længsel ligner den troendes længsel efter
sin skabergud. På dette punkt kan hans tanker bedst lignes ved hinduistiske/buddhistiske forestillinger om den
enkeltes enhed med helheden; om individualitetens
opløsning i kosmos. “Vi har svært ved at udholde den
situation, der nagler os fast til den tilfældige, forgængelige
individualitet, som vi udgør” (Erotikken s. 20). Men vi har
også svært ved at indse, at det vi længes mest efter er det
samme som vores allerstørste angst, nemlig døden og dens
medsammensvorne: volden. Bataille skriver “Alene
volden kan således sætte alt på spil, volden og den navnløse uro, der er forbundet med den!” (Erotikken s. 21).
Overgange fra kontinuitet til diskontinuitet og omvendt,
fra én tilstand til en anden, er altid præget af vold og
udslettelse. Noget forgår for at give plads til noget andet.
Hér kræves en opløsning af de vante sproglige
konnotationer for at kunne indtræde i Batailles begrebsverden. Han provokerer vores sprogforståelse med
udtalelser som “Hvad betyder kroppenes erotik, om ikke
en voldelig krænkelse af selve partnerens væren? En
krænkelse, der grænser op til døden? Til drabet?”
(Erotikken s. 21). Banalt set, kunne man selvfølgelig i fuld
overensstemmelse med Bataille kalde orgasmen den lille
død, men i hans forståelse er krænkelse og vold mere og
andet end den form for smerte, man i gængs forstand
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forbinder med den seksuelle ekstase.“…det er ganske rigtigt skønheden alene, der gør det muligt at udholde det
behov for uorden, voldelighed og uværdighed, der er
kærlighedens rod” (Erotikken s. 318).
Kommunikation og heterogenitet
Kærlighedens rod er uorden, voldelighed og uværdighed
–og vel lyder det ikke rart, men ikke desto mindre er det,
ifølge Bataille, menneskets positive ønske om kommunikation, der forlanger at individet lader sig krænke i
sin diskontinuerthed og i den grundliggende ensomhed,
til hvilken vi bliver født. Vold og seksualitet er begge
former for overskridelse af ens egen begrænsning og i
den forstand positive. Uro og uorden markerer ukendt
territorium og tilsidesættelse af samfundsskabte adfærdsnormer og bliver således i sig selv potentiel basis for
forandring. Den vellykkede kommunikation kræver
åbenhed. Og åbenhed skaber heterogenitet.
I bogen Purity and Danger undersøger og sammenligner den amerikanske antropolog Mary Douglas
renhedsforestillinger i forskellige religiøse og kulturelle
samfund. Hun skriver om uorden: “…we do not simply
condemn disorder. We recognise that it is destructive to
existing patterns; also that it has potentiality. It symbolises
both danger and power.” (Douglas s. 95). Alt, hvad der er
formløst, både skræmmer og tiltrækker os, netop fordi det
som formløst ikke passer ind i vores kosmologi. I sin
bevidste omformulering af seksualiteten fra det latterlige
til det tragiske og fra det bespottede eller smudsige til det
eksistentielle og patetiske, protesterer Bataille imod småborgerlige homogenitetsforestillinger. Ved at synliggøre
den perversion som driften mod døden og selvdestruktionen er, bidrager han til en befrielse af det seksuelle
sprog fra vulgariteten. Bataille gør op med forestillingen
om en velplejet og kontrolleret seksualitet og afliver
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dermed muligheden for en over-civiliseret og rationaliseret enhedstænkning.
“Whenever a strict pattern of purity is imposed on
our lives it is either highly uncomfortable or it leads to
contradiction [that,] if closely followed leads to hypocrisy” (Douglas s. 164) skriver Mary Douglas og betegner
hermed præcis den forløgnelse, der kan finde sted, hvor
sandheden om tilværelsens ‘skyggesider’ forbliver uudtalt.
Men som hun skriver: “that which is negated is not
thereby removed.”
Bataille tvinger ingen udi selvrefleksion, men lægger
sine egne kort på bordet:
“Hvis mennesket har brug for løgnen, når alt
kommer til alt, så gerne for mig! (…) Men alligevel. Jeg vil aldrig kunne glemme det voldelige
og vidunderlige, der er forbundet med viljen til at
åbne øjnene, at se det der sker, det der er, i øjnene.”
(Erotikken s. 314)
Ødselhedens økonomi
I forbindelsen mellem erotik og død åbnes det erotiske
univers op for andre aspekter af døden, såsom væmmelsen
forbundet med forrådnelse og forgængelighed. Alt, hvad
der holder os fast i den kødelige væren, kropsvæsker,
fækalier og smerteoplevelse, både skræmmer og fascinerer
os, fordi de betyder overskridelse af vores kropslige
grænser og bringer os nærmere døden. Således er
den erotiske akt i sit væsen en overskridelse. Individet
overskrider grænserne for sin egen væren, men også de
normsatte forestillinger om opretholdelse af menneskeligt
fællesskab overskrides.
Bataille lukker smuds og rod ind i den hellige erotiks
sfære; han følger så at sige excessen til dørs, uden på noget
tidspunkt at blive moralsk. “Globalt betragtet higer men-

neskelivet, skælvende af angst efter ødselheden (…)
Resten er moralistisk nonsens.” (Erotikken s. 71). Naturen
er og kræver grænseløst fråds og forbrug:
“Livet er altid et produkt af livets opløsning (...)
Objektivt set er det formeringen, der er på spil, når
vi elsker. Hvis man kan følge mig, vil det altså sige
væksten. Men denne vækst er ikke vor egen.
Hverken den seksuelle aktivitet eller formeringen
ved deling sikrer væksten hos det væsen, der formerer sig…” (Erotikken s. 111)
At betragte livet som en tilintetgørelsens luksus, der
bestandigt koster mere og mere, er en stor tanke, om den
tænkes til ende. Og denne ødselhedens idé strider imod
alt, hvad vi er opdraget til af sparsommelighed og
protestantisk mådehold. Men den er i bund og grund
selve tilværelsens grundlag. “Enhver, der har styrken og
midlerne til det, hengiver sig til stadig ødslen og udsætter
sig uophørligt for fare.” (Erotikken s. 102) Vi trues i vores
individuelle væren som diskontinuerte væsner; ubundne,
uafhængige, men også dybt alene. Truslen, og samtidig
forjættelsen, betyder, at vi må give slip på individualiteten
for at få muligheden for at opleve forbundethed og
kontinuitet.
Den erotiske drift, eller libidoen, er, både i Freudiansk
og i Bataillesk forstand, dybt forbundet med dødsdriften.
At udleve sine drifter, betyder altid reduktion af energi. I
økonomisk forstand stræber ethvert væsen mod at afgive
energi. I sammenligningen mellem Batailles tankeverden
og psykoanalysen er det centrale spørgsmål, om de forhåndenværende energier afgives eller omformes positivt
eller negativt. For så vidt kan også Freud tages til indtægt
for en slags mytologisk lidenskabshistorie, når han udreder, hvordan mennesket inderst inde længes (tilbage)

mod en uorganisk tilstand; en tilstand af ubevægelighed.
Fanget i kulturen og bundet af vores driftsliv er vi dog
nødt til at give drifterne en positiv ventil. En ukontrolleret hengivelse til excessen er uforenelig med den
krævede kulturelle tilpassethed, og i stedet må vi arbejde
på en konstant sublimering af vores lyster. Bataille tænker
ikke i sublimering, men havde han anvendt betegnelsen
sublimt, ville denne beskrive selve kønsakten og den
mystiske oplevelse af helhed forbundet hermed.
Nogle gange er det sundt at slippe alle fornuftsmodellerne. Georges Batailles radikale beskrivelse af
menneskets skæbnesvangre bundethed i den uudholdelige diskontinuitet hævder intetsteds at være fornuftig.
Tværtimod er den et godt eksempel på den nævnte
skelnen mellem sprog og erfaring. Principielt findes der
ingen sproglig form, der kan rumme excessen, og på det
punkt lider Erotikken naturligvis skibbrud. Selve værkets
karakter er sammensat (diskontinuert!); et stort postulat,
men udført så virtuost og ødselt, at man gerne hengiver sig.
Og?
Erotikkens kerne er søgen efter kontinuiteten i
opløsningen af selvet, i hengivelse til et andet menneske.
I erotikken, både i kroppenes og hjerternes, forskellige i
form, men ikke i væsen, er sammensmeltningen ikke af
varig karakter. Men det excessivt erotiske åbner dog et
vindue, gennem hvilket man i glimt kan se, hvilken
storslået og angstfyldt kontinuitet døden, vores stræbens
uundgåelige endemål, er.“Det enkelte menneske kan lide
under ikke at være til i verden på samme måde som en
bølge, der fortaber sig i mængden af bølger.” (Erotikken s.
20). To modsatrettede bevægelser på samme tid: selvudslettelsen og den største form for selvbevidsthed. Først
i ødselheden bliver mennesket suverænt, fordi det tør
fortabelsen og tør angsten.
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“Når foreningen af to elskende bygger på lidenskaben, påkalder den døden, begæret efter at slå ihjel
eller efter at begå selvmord. (…) Hinsides denne
vold – hvortil svarer følelsen af stadig krænkelse
af den diskontinuerte individualitet – begynder
vanens og den egoistiske tosomhedsområde, hvilket
vil sige en ny form for diskontinuitet. Det er kun i
krænkelsen – på højde med døden – af den individuelle isolation, at dette billede af den elskede
opstår, som for den elskende betyder alt. For den
elskende er den elskede lig med værens gennemsigtighed. (…) Det er kort sagt værens kontinuitet
set som en forløsning med udgangspunkt i den
elskedes væren. Der er en absurditet, en frygtelig
sammenblanding, i dette syn, men igennem
absurditeten, sammenblandingen, lidelsen, også en
mirakuløs sandhed.” (Erotikken s. 26)
Og hvad siger det så os, på udkig efter vores halve appelsin? Måske dette, at det i såvel kroppenes som hjerternes
erotik, der jo i bund og grund næres af samme behov for
selvforglemmelse, slet ikke handler om, hvor givende eller
berigende en partner er for én selv, men hvor meget af sig
selv man kan give den anden. Et godt forhold beror som
bekendt stadig på gensidighed, men hvis det stemmer, at
intimiteten er størst, når vi glemmer os selv og giver slip,
bliver ødselheden den største af alle menneskelige
bevægelser. Partnerskab, eller erotikken som grundlag for
samme, er hos Bataille ikke en hyggelig hjørnesofa med
udsigt til alle kanaler. Erotikken kan og skal indeholde
uro, bevægelse og ødselhed.
“Det latterlige ved disse bevægelser af overskridelse, hvor hensynet til at bevare livet tilsidesættes, er
den næsten øjeblikkelige forskydning til et begær
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efter at opbygge en varig form (…) Det er ikke
latterligt, hvis den elskede ikke søger at hindre
tabet af den elskede ved hjælp af konventioner, der
ophæver dennes frihed, hvis han ikke gør dette
lunefulde, som kærligheden er, underordnet den
materielle opbygning af et hjem – altså af en
familie. Det, der gør et hjem latterligt (…) er denne
forveksling af den materielle opbygning med
kærligheden, hvorved en lidenskabs suverænitet
forsumper til indkøb af isenkram.” (Erotikken s.
284)
Hvis dét, man vil, er et lidenskabeligt forhold, gælder
det ikke at ødsle i Irma. De sælger jo heller ikke halve
appelsiner. Bataille giver en forklaring på menneskelig
ensomhed. Den halve appelsin, vi selv er, svarer til vores
ulykkelige natur, i hvilken dog også står indskrevet, at der
må være en anden halvdel – eller en kurvfuld. Mennesket
har indbygget ønsket om at dele ud, ødsle og forbruge.
Ikke hjerteløst, men lidenskabeligt. Moralen må være, at
oplevelse og indlevelse i den anden er nødvendig – og at
nødvendighed altid driver værket!
Litteratur
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Dringlichkeit besteht immer

Nødvendighed består altid

in diesem Zimmer

i dette værelse

in den eigenen vier Wänden

i de egne fire vægge.

Dringlichkeit besteht immer

Nødvendighed består altid

alles flimmert

alt flimrer

in den eigenen vier Wänden.

i de egne fire vægge.

Wir müssen uns verschwenden

Vi skal ødsle os bort

an die Sache die viel größer ist

for den sag der er meget større

als wir verkraften können

end hvad vi kan holde til.

Tocotronic 2002

Kærlighedens hysterisering?
Passion og exces i operaen

Af Erik Steinskog
I L’Amour et l’Occident beskriver den schweiziske filosof
Denis de Rougemont træk ved kærlighedens historie i
den europæiske kultur. Bogen er blevet beskrevet som
’the history of the rise, decline, and fall of the love affair’,
og den fokuserer ikke mindst på forholdet mellem
kærligheden som passion og kærligheden inden for
ægteskabets rammer. Med andre ord handler det om
’konflikten’ mellem en kærlighed inden for sociale
og/eller religiøse forventninger og en nærmest anarkisk kærlighed, som overskrider muligheden for
tilfredsstillelse. Eller, formuleret på en helt tredje måde,
om forholdet mellem ramme og overskridelse knyttet til
kærligheden.
Interessant nok går historien om Tristan og Isolde
som et ledemotiv gennem de Rougemonts bog; en
historie hvis mest kendte version nok er Richard Wagners
opera Tristan und Isolde (1865). Wagners opera slutter
med den berømte Liebestod-scene og viser derigennem,
hvordan kærligheden er af en sådan karakter, at den tilsyneladende blot kan ende i døden. Kun i døden kan
Tristans og Isoldes kærlighed realiseres. Den excessive
kærlighed synes at overskride selve livet og er dermed
umulig i det dennesidige. Hvorvidt dette indebærer, at
kærligheden er mulig i en hinsidig dimension, synes dog
at være et åbent spørgsmål (hos Wagner). Måske er det
snarere en momentan kærlighed, kun mulig i sin umulighed; noget som unddrager sig i samme øjeblik, som det
bliver realiseret.

Hos den tyske filosof Friedrich Nietzsche finder vi
en anden tilgang til Wagner. I Der Fall Wagner (1888), hvor
Nietzsche retter en skarp kritik mod Wagners idé om
Gesamtkunstwerket, skriver han bl.a., at Wagner er en
neurose, og at hans kunst er syg. Problemerne, som
Wagner sætter på scenen, er alle hysterikerproblemer, og
Wagner er en mester med hypnotiske greb. Nogenlunde
samtidig med at Nietzsche skriver dette – og Wagner har
været død i fem år – iscenesættes hysteriet ligeledes et
andet sted, hvor hypnosen også er central: i Paris, ved
Salpêtrière-hospitalet, hvor Jean-Martin Charcots
’forestillinger’ er af en helt anderledes karakter.
Charcot, som var neurolog og læge ved Salpêtrièrehospitalet fra 1862 til 1893, præsenterede i sine
’tirsdagsforelæsninger’ hysteriske cases, som han derefter
fortolkede. Hysterikerne i disse forelæsninger viste dermed, performativt, hysteriets forskellige stadier, og i dette
spectacle understreges både det teatralske og det visuelle i
hysterikernes symptomer. Den ikonografiske repræsentation af hysterikerne blev dermed både præsenteret, live
så at sige, og repræsenteret i Charcots fortolkninger.
Fremstillingen af hysterikerne var dog også knyttet til en
hypnotisk dimension, idet hysterikerne lod til ikke at have
kontrol over deres egen krop. Deres kroppe blev, som den
amerikanske litteraturforsker Janet Beizer beskriver med
sin titel “ventriloquized bodies”, til noget lignende bugtalerens dukke. For Nietzsche har også Wagner Charcotlignende træk og fremstår som en musikkens Charcot, en
anden mester af hypnotiske tricks.
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Hysteriets historie
Hysteri har en lang historie. Allerede i det gamle
Ægypten, men mere udbredt i det antikke Hellas, finder
vi beskrivelser af hysteriet, som eksplicit definerer det
som en kvindelidelse. Hysteri blev fortolket sådan, at
livmoderen var faret vild og bevægede sig omkring i
kroppen. I mere moderne hysteriteorier, med Charcot og
Sigmund Freud som vigtige præmisleverandører, går man
væk fra denne livmoderteori, men noget af metaforikken
hænger dog stadig ved.
Tænkningen af det decentrerede subjekt synes
nemlig at indebære en ny version af teorien om et sådant
ustabilt subjekt. Mens den klassiske hysteriteori beskriver
et ’center’, livmoderen, som er out of place i kroppen, så
forstås det modernistiske (decentrerede eller hysteriske)
subjekt, som om det ikke længere har en fast kerne eller
centrum. Mennesket er ikke længere herre i eget
hus, hvilket er et resultat af Freuds beskrivelse af det
ubevidste. Dog er der en forskel i forståelsen her, idet
det modernistiske subjekt er en mere generel størrelse
og dermed indebærer tanken om, at det i sin natur er
hysterisk. Hysteriet forstås dermed ikke (længere) som
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afvigende: afvigelsen selv er blevet det normale. En sådan
proces, som kan anses både som en ’normalisering’ og en
’hysterisering’, udfordrer flere kategorier, ikke mindst
kønskategorierne. Eksempelvis bliver den mandlige hysteriker en mulighed, selv om mange forsøger at tillægge
manden andre diagnoser.
Hysteriet er altså grundlæggende knyttet til spørgsmål om køn og kønspolaritet. Samtidig er der også en
subversiv dimension ved hysteriet. Dette kommer ikke
mindst frem i forbindelse med kvindens ændrede position
efter 1968, hvor hysterikeren bliver et feministisk ikon;
en position som udfordrer den patriarkalske og maskuline diskurs.1 Den betegnelse, som er blevet brugt for at
placere kvinden, bliver altså taget op i modstand herimod.
Hvor kvinden tidligere var blevet iscenesat som
hysteriker, tager hun nu kontrol over iscenesættelsen selv
og udfordrer den placering, hun er blevet givet.
Som kulturel konfiguration er hysteriet altså blevet
forstået bredt, og denne bredde er en udfordring for fortolkningen af ’det hysteriske’. Hysteriet blev tidligt anset
som et alternativt sprog eller en alternativ diskurs. Der var
dimensioner ved kroppen, som modsatte sig beskrivelse;
dimensioner hvor kroppen selv ’tog ordet’ og svarede igen
på et andet sprog. En kropsliggjort diskurs hvor kroppen
gjorde modstand mod de definitioner, som den blev
tillagt. En kunstnerisk fortsættelse af denne diskurs er
for eksempel den moderne ballet, hvor kroppene ’taler’ i
et andet sprog, og hvor man tidligt påpegede ligheder
mellem de dansende kroppe og hysterianfald.2 Charcots
’multimedieforestillinger’ ved Salpêtrière-hospitalet i
Paris blev da også besøgt af mange kunstnere. Teaterog operaforestillinger hentede inspiration fra det, de
så, og brugte hysterikernes positurer i iscenesættelser.
Hysterikernes lidelser blev set som teatralske iscenesættelser, der talte i et andet sprog.

Hysteriet er samtidig grundlæggende ambivalent.
Det synes at bekræfte nogle af den europæiske kulturs
grundlæggende dikotomier, som for eksempel forholdet
rationalitet-irrationalitet, mand-kvinde, bevidsthed-krop,
men fjerner samtidig mulighederne for at opretholde
disse dikotomier. For eksempel nedbrydes dikotomien
bevidsthed-krop, idet også kroppen bliver anset som
talende, og sproget dermed ikke kun tilhører bevidstheden. På denne måde forskyder diskursen om hysteriet
sig så at sige kontinuerligt; en bevægelse som på mange
måder er i tråd med dets definition. I den tidlige psykoanalyse – en diskurs man kan hævde opstår som et forsøg
på at forstå hysteriet – påpeges det, hvordan hysterikerens
symptomer ændrer sig eller efterligner andre symptomer
på en sådan måde, at hysteriet knapt er identisk med sig
selv. Den franske psykiater Pierre Janet kaldte hysteriet
maladie par représentation, og denne repræsentationslogik
implicerer et efterlignende eller mimetisk perspektiv.
Hysteriet efterligner andre lidelser på en sådan måde, at
dets udtryk er i konstant bevægelse, og denne bevægelse
bliver dermed central for forståelsen af hysteriet.

Med Emma Bovary i operaen
Opera har traditionelt set været et sted, hvor kvinderne
bliver iscenesat. Samtidig er det ofte stærke kvindeskikkelser, som skildres. Det er blevet hævdet, at disse kvinder
er under iscenesætterens magt, og at deres skæbne er forudbestemt. De stærke kvinder må dø, sådan at ordenen
kan genoprettes. Men selv om operaens kvinder ofte dør,
før tæppet går ned, har de alligevel sat spor efter sig. Det
gælder ikke mindst deres stemmer. Operaens kvindestemmer er ofte den primære grund til, at man besøger
operaen.
Operaen som kulturelt topos er centralt også for
kønsdiskursen: fra Emma Bovarys besøg i operaen under
en forestilling af Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor,
til den homoseksuelle kulturs divadyrkelse (jf. de såkaldte
’opera queens’), er operaen et felt, hvor kvinden og hendes
rolle dyrkes. Det er også stedet for de store, excessive –
nogle ville sige overdrevne – følelsesudslag. Operaen er så
at sige defineret ved sin excessivitet, sin teatralitet, sit
drama. En årsag til dette er den grundlæggende multimedialitet, operaen indebærer, med musik, tekst og drama
med dans. De forskellige momenter, som ofte fremhæves
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ved hysteriets alternative diskurser, er dermed også en del
af operaen, og man kunne antage, at operaen ville være et
paradigmatisk felt for diskussioner af hysteri.
At en forståelse af hysteriet med fordel kan tage vejen
omkring operaen, litteraturen, eller kunsten generelt, er
også interessant, fordi det viser, hvordan ’repræsentationen’ så at sige er en del af sygdommen. Kunsten
og lægevidenskaben glider over i hinanden, og sprogligt
set flyder det også mellem disse diskurser. Kunsten er
symptombærer, dvs. udtryk for sit samfunds medicinske
og kønspolitiske klima. Bevægelsen går dog begge veje.
Lægevidenskaben henter ligeledes sine begreber og
diskurs fra andre kulturelle figurationer.
Tager man den franske forfatter Gustave Flauberts
roman Madame Bovary (1857) som eksempel, synes det
klart, at Flaubert henter begreber og teorier fra samtidens
medicinske diskurs. Flauberts roman fortæller historien
om Emma Bovary, som forlæser sig på romaner og forsøger at materialisere det, hun læser, eller med andre ord
at gøre sit eget liv til en roman. På et plan fortæller
romanen altså om faren ved at læse romaner, ikke mindst
for kvinder, men denne fare skyldes også en blanding
af fiktion og liv. Emma imiterer, hvad hun læser, og fører
fiktionen ud i livet. Hendes ulykke skyldes hendes begær
og det faktum, at hun oversætter romaner til liv. Denne
oversættelse leder også til en form for mimesis, hvor
Pierre Janets definition af hysteriet så at sige føres ud i
livet. Samtidig ændres den kulturelle diskurs om hysteriet
med Flaubert, og medicinen (i bred forstand) påvirkes
af hvordan, den behandles i fiktionen. Med andre ord
vandrer litterære figurer ind i diskursen, som påstår at
handle om virkeligheden.
Eksemplet Emma Bovary viser også en anden dimension ved disse kulturelle konfigurationer. Anglisten og
kulturforskeren Elisabeth Bronfen kalder i The Knotted
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Subject: Hysteria and Its Discontents, Emma Bovary for
“perhaps the greatest hysteric of the 19th century”
(Bronfen, s. 226) og hendes betydning, eller virkning, er
ubestridelig. Emma Bovarys hysteriudbrud synes at være
relateret til operaen, ikke mindst det kapitel, som
omhandler overværelsen af Gaetano Donizettis opera
Lucia di Lammermoor (1835), med libretto bygget på den
engelske forfatter Sir Walter Scotts roman The Bride of
Lammermoor (1819).
Donizettis opera indeholder en af operalitteraturens
mest berømte ’galskabsscener’, og selv om Emma finder
Lucias optræden overdrevet, er det måske netop den
implicitte exces, som er med til at definere hysteriet. Og
i sin fascination af Edgar Lagardys stemme identificerer
Emma sig stærkt med en feminin position som publikum
i forhold til operaen. Edgar er i begyndelsen af operaen
forelsket i Lucia og skal giftes med hende, men må så
drage bort. Han har en rival, Arturo, som Lucias bror
ønsker, at hun skal gifte sig med. Edgar er også den store
tenorrolle i operaen, og det er denne tenorstemme,
Emma hører i den følgende passage:
“Allerede fra første scene vakte han begejstring.
Han trykkede Lucia i sine arme, han forlod hende,
han kom tilbage, han syntes at fortvivle; han brød
ud i vrede, så i elegisk rallen, som han fyldte med
umådelig sødme, og tonerne strømmede fra hans
blottede hals, fulde af gråd og kys. Emma bøjede sig
frem for bedre at se ham, og skrabede med neglene
i logens fløjl. Hun lod sit hjerte fyldes af denne
melodiøse klagen, der bares frem til akkompagnement af kontrabasserne, som skibbrudnes skrig i et
uvejrs larmen. Hun genkendte al den beruselse og
angst, som hun selv havde været ved at dø af.
Sangerindens stemme syntes hende kun at være et

ekko af hendes egen bevidsthed, og denne illusion,
der fortryllede hende, et stykke af hendes eget liv.
Men intet menneske på Jorden havde elsket hende
med en sådan kærlighed.” (Flaubert, s. 284-85)
Det synes muligt her at fortsætte en tænkning af hysteriets (eller galskabens) smitsomhed, eller i det mindste
en form for mimetisk dimension, hvor hysterikere
imiterer andre hysterikere. Man kunne konstruere en
historie om hysteriet fra Sir Walter Scotts roman, gennem
Donizettis opera og Flauberts roman til diskussionerne
omkring hysteriet, sådan som de udfolder sig hos Charcot
og Freud, nærmere bestemt i hysteriets såkaldte ’guldalder’. Dette ville være en historie, som bevæger sig på
tværs af geografisk lokalitet og over forskellige medier.
Kvinden får stemme
Selv om Donizettis opera bygger på Scotts roman, er der
store forskelle mellem Scotts Lucy Ashton (’The Bride of
Lammermoor’) og Donizettis Lucia di Lammermoor. For
det første skiftet fra en mindre rolle til en stor rolle, fra
en biperson til en hovedperson. Dette skyldes selvsagt
mediet. Operaen som medium synes at kræve disse store
kvinderoller, selv om man har argumenteret for, at
kvinderne kun er store, fordi de senere skal dræbes.
Den franske filosof og forfatter Catherine Clément argumenterer i L’Opéra ou la défaite des femmes for, at dette er
kvindens uundgåelige skæbne inden for dette medie.
Men samtidig, idet kvinden får en operatisk3 stemme og
dermed bliver mere betydningsfuld i formidlingen af
historien, bliver hendes nærvær også tydeligere. Når
romanen på denne tid fremstiller den hysteriske kvinde,
er hun blevet oversat til romanens sprog, men derigennem
delvist kneblet. Noget lignende kan man hævde sker i
dansen, ikke mindst i den franske ballet, hvor danserne

netop taler et stumt eller tavst sprog, selv om man med
fremvæksten af koreografien fremhæver en slags sproglig
dimension. Skønt man finder eksempler på sproglige elementer, som skal illustrere den hysteriske kvinde – helt
ned til eksperimenter, hvor man kan tale om en egentlig
hysterisk tekst – er det alligevel sådan, at et tekstligt
medium klart er anderledes, end når kvinden selv synger
ud fra scenerne. 1800-tallets roman kan være polyfon og
forsøge at give kvinden en stemme, men operaen er, qua
sit medie, polyfon på en mere radikal måde. Der er altid
flere stemmer i en opera.4
Udover kvindens fremhævede position i operamediet, er der også en anden ændring i Donizettis
opera i forhold til Scotts roman: dens fokus på kærlighedshistorien, og her er der shakespearske undertoner hos
Donizetti. Historien kan minde om en Romeo and Juliet
historie, men i sammenbruddet minder Lucia mere om
Ophelia (fra Hamlet) end om Lucy Ashton. Hos Scott
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er Lucy primært genstand for de andre karakterers
handlinger, mens hun i operaen bliver en aktør med egne
handlinger. En grund hertil ligger i operaens mediekarakter. I andre medier, eller genrer, synes det at være en
konvention, at den gale kvinde er en tavs karakter. Men i
operaen får den gale kvinde som sagt en stemme, hendes
tavshed overskrides og synges ud. Samtidig spiller musikken en væsentlig rolle.
Musikken anvendes for at karakterisere den gale –
eller hysteriske – kvinde; hendes musik skal trods alt
karakterisere hende som gal og ikke bare være musik i sig
selv. Dette viser sig ikke mindst i en form for kodificering, eller konventionalisering, af ’den gale kvindes’
stemme og i de musikalske virkemidler, som anvendes i
sådanne repræsentationer, som eksempelvis utydelig tonalitet og høje toner på grænsen til skrig. Den amerikanske
musikolog Susan McClary viser, i Feminine Readings:
Music, Gender, and Sexuality, hvordan disse kodificeringer
tilsyneladende har noget ahistorisk over sig, i det mindste
på et formalt plan. McClarys titel på artiklen om repræsentationer af ’den gale kvinde’ er interessant: Den hedder
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“Excess and Frame” og fokuserer med andre ord på overskridelsen som det centrale for disse repræsentationer.
Ydermere er hendes eksempler taget fra et bredt tidsrum
– hun skriver om Claudio Monteverdis repræsentationer
af nymfer i Lamento della Ninfa (1638), Donizettis Lucia di
Lammermoor, (1835) og Richard Strauss’ Salome (1905) –
noget som gør lighederne endnu mere interessante.
I og med at den gale/hysteriske kvinde ikke længere
kan repræsenteres som tavs, men får en stemme, får hun
også i større grad en aktørrolle. Dog kan man hævde, at
hun bliver iscenesat, og at hendes stemme i en vis forstand
er resultatet af en kreativ bugtale. Men som stemme i en
opera er den også radikalt anderledes, end den ville have
været i et teaterstykke. Den operatiske stemme er mere
end ordene; den er også musik. Her henviser McClary til
historiske kontekster, hvor musikken som medium er
blevet forskelligt fortolket. Musikken kan i sig selv så at
sige korrumpere lytteren. Den trænger ind i os og sætter
os dermed i en passiv position. Vi er modtagere af
musikken, og det virker som om, vi ikke kan modstå den.
Denne musikkens kraft er blandt andet knyttet til,

hvordan vi sanser. Lytningen – og øret – er åbent for
sanseindtrykkene på en anden måde end synet, som ellers
oftest bliver betragtet som indbegrebet af perception.
Den sangstil, som findes hos Donizetti, kaldet
bel canto, viser operaens iboende excessive dimension –
der er i en vis forstand altid ’for meget’ i en opera (noget
Nietzsche da også kritiserede Wagner for). Galskabsscenen
i Lucia di Lammermoor viser tydeligst denne excessive
dimension. Herigennem kan musikken også udvide det
betydningsbærende repertoire, som ligger i teksten. I sin
exces overskrider musikken rammer, hvor overskridelsen
– og dermed måske selve galskaben – bliver hørbar; en
dimension som er tydelig i forbindelse med en diskussion
af Lucia di Lammermoor. Musikkens mulighed for at tillægge operaen betydninger og meningsindhold, som ikke
på samme måde kan formidles ved hjælp af sproget, er
knyttet til alternative sprog. Måske er det problematisk at
kalde det sprog, men med denne betegnelse fremkommer
der nogle dimensioner, som kan virke forklarende.
Forskellen mellem det som siges og det som vises brydes
eksempelvis ned. Hysterikeren viser noget i og gennem
kroppen og dette ’noget’ bliver sagt på en anderledes
måde. Det er et kropssprog i ordets mest bogstavelige
betydning. Det er kroppen selv, der taler. Et problem
ved denne tale er naturligvis, at nogen kan hævde, at
sproget må oversættes for at blive forståeligt. Charcots
fortolkninger af kvinder i hysteriets forskellige stadier
af udfoldelse er en sådan oversættelse, hvor kvindens
positurer bliver beskrevet og dermed gjort til et verbalt
sprog/tekst. Men der findes en anden tekst forud for
denne tekst, en tekstualisering af kroppen selv.
I hysteriets historie sker der en interessant overgang
fra Charcot til Freud; en overgang fra det visuelle til det
auditive. Hos Charcot, og ikke mindst i hans multimedieforestillinger, hvor hysterikere i fri (eller ikke helt

så fri) udfoldelse blev ’udstillet’, var det ikke mindst
det visuelle, som blev tydeligt. De forskellige stadier af
hysteriudbruddene blev behørigt dokumenteret, blandt
andet gennem fotografier, og billederne, positurerne, og
det visuelle udtryk blev kopieret videre helt ind på
teaterscenerne. I Freuds forståelse, derimod, blev en anden
sans dominerende: hørelsen og lyden af hysterikere. Den
hysteriske stemme er dermed af en helt anderledes
karakter, noget som delvist forklares ved psykoanalysens
talking cure. Dette gør nogle kunstarter mere egnede end
andre til at iscenesætte hysteriets figurer. Ikke mindst
synes operaen at kunne gøre dette, med sin blanding af
forskellige udtryk.
Wagners hysterikere
Som nævnt indledningsvist hævder Nietzsche, at Wagner
iscenesætter hysterikerproblemer i sine musikdramaer
(som er Wagners ’omdefinering’ af operaer). Wagners
værker får også os som publikum til at blive hysteriske
gennem sin hypnotiske effekt. Selv om dette er skrevet i
Nietzsches skarpe, nærmest rabiate kritik af Wagner, er
det ikke så langt fra dele af Wagners selvforståelse. I forhold til operaens multimediale form anvendte Wagner
kønskategorier for at beskrive, hvordan han forstod
Gesamtkunstwerket. Wagner hævdede, at musikken var en
kvinde, som skulle penetreres (Wagners ord) af det mandlige ord, for at musikdramaet derigennem kunne opstå.
Set i forlængelse af denne metaforik synes hans argumentation at forklare musikdramaets virkning på publikum
som en maskulinitet, der virker ind på publikum som
feminint, dvs. som modtagende. Metaforikken kan virke
problematisk og er nok også én af grundene til,
at Nietzsche så kraftigt opponerer mod disse figurer,
selv om vel heller ikke Nietzsche altid fremstår som en
proto-feminist.
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Wagners Tristan und Isolde er iscenesættelsen af den
historie, som Denis de Rougemont hævder, er paradigmatisk for enhver diskussion af kærligheden i den europæiske kulturhistorie. Det er ikke mindst passionen, som fremhæves, og dette begreb er uhyre interessant i det, som vi
kunne kalde kærlighedens kulturhistorie; en historie der
kan gives meget forskellige vinklinger. Som den tyske
sociolog Niklas Luhmann har vist, i Liebe als Passion – Zur
Codierung von Intimität, er der historiske ændringer i forhold til, hvordan kærligheden opfattes, og ikke mindst i
forhold til, hvordan kærligheden sprogliggøres. I 1700- og
1800-tallet er det litteraturens opgave at give kærligheden
et sprog. En grund til dette synes at være de andre kunstarters vaghed; en dimension som måske er klarest i forhold
til musikken, der på trods af, at den bliver anset som
følelsernes sprog, ikke har en semantik, og som dermed
bliver ’utydelig’. I musikkens historie finder vi dermed ved
flere anledninger en form for kodificering af musikken,
hvor træk ved musikken gives en form og en orden, som
skal kunne kommunikere.
Allerede i den græske antik blev der formuleret teorier om, hvordan enkelte former for musik kan være
’farlige’ for følelseslivet, fordi de ’smitter’ af på tilhørerne
og dermed bringer en slags kaos ind. Passionen synes også
at være en form for følelse, som overskrider kodificeringen. Den er så at sige i sin natur overskridende og dermed
umulig at ramme ind. Dette får konsekvenser for kærlighedens historie, ikke mindst i forhold til ægteskabet,
forstået som en ramme kærligheden kan vokse inden for.
I forlængelse af en sådan tænkning vil passionen være
subversiv og bryde rammerne. Der findes ingen passion
inden for ægteskabet. Dette synes i det mindste at være
det teoretiske fundament, som fører mod romantikken.
Passion er, som Luhmann skriver, knyttet til en excesretorik og en erfaring af ustabilitet. Passion er oprindeligt,
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etymologisk, knyttet til passivitet og blev forstået som en
følelsestilstand, man blev/var underlagt, og ikke én man
aktivt kunne søge. Det er altså noget uden for én selv,
noget andet end én selv, som har den indvirkning på én,
at man bliver underlagt passionen. Dermed er passion
altså en følelsestilstand, man hverken kan kontrollere eller
vælge. I forhold til hvordan kønsidentitet og kønsroller
har været kodificeret gennem historien, bliver det dermed
klart, at passionen – som man passivt modtager – kan forstås som kvindelig. Manglen på kontrol er selvsagt også
mulig at forstå som en form for ydre påvirkning, altså som
noget der iscenesætter én. Ligeledes kan man sige, at den
hysteriske diskurs er en måde, man bliver sat i tale på, eller
med andre ord, at det er en form for bugtale, som foregår,
hvor en anden – eller noget andet – taler igennem én.
Kroppen bliver, forstået på denne måde, et medium for
den andens diskurs. I forlængelse af denne forståelse
bliver også den passionerede tale en sådan bugtale, hvor
kroppen iscenesættes af noget, som unddrager sig kontrol.
Passionen tager over.
Nietzsches beskrivelse af Wagners musikdramaer
indeholder faktisk en reference til Madame Bovary.
Wagners heltinder, skriver Nietzsche, kan forveksles med
Emma Bovary. Dermed har Nietzsche ikke bare beskrevet
Wagners værker som hysteriske og syge, men også
indskrevet dem i en velkendt 1800-tals diskurs. Wagners
’modernitet’, sådan som Nietzsche så den, var knyttet til
dekadence, og den implicitte reference til det franske, med
Flaubert, men også den franske reception af Wagner, er
vigtig for dette argument. Desto mere ironisk er det, at
når Nietzsche beskriver Wagner som en neurose, gør han
det på fransk inde i den tyske tekst.
De wagnerske kvinder er barnløse, skriver Nietzsche,
og de er det af nødvendighed. Dermed refererer
Nietzsche implicit til den forståelse af hysteriet, som er

Denne kvinde er uopnåelig, blandt andet på grund af
klasseforskelle. Men samtidig findes der en teatralitet i den
høviske kærlighed, hvor en retorik og et spil udspilles så
at sige i kærlighedens navn. Den slovenske filosof og kulturteoretiker Slavoj Zizek påpeger, hvordan det, som han
kalder ’det masochistiske scenarium’, ligner en opdateret
udgave af den høviske kærlighed. Også i forhold til den
mandlige masochist er kvinden nemlig uopnåelig. Den
amerikanske litteraturforsker Suzanne R. Stewart viser i
Sublime Surrender: Male Masochims at the Fin-de-Siècle, hvordan træk ved Wagner, nærmere bestemt hans sidste opera
Parsifal (1882) kan læses inden for en sådan forståelse. På
samme måde som med hysteriet er det ikke mindst forståelsen af kærlighedsobjektet, der er vigtigt.
~^

~^

knyttet til den kvindelige seksualitet. Hysterikeren er en
kvinde, som i en vis forstand ikke fuldt ud er kvinde, men
en konsekvens af dette – og dér hvor den hysteriske
kvinde senere bliver et feministisk ikon – er hendes
beslutning om at stå uden for den patriarkalske struktur.
I forhold til Tristan und Isolde er det også en kursivering af
passionen som kontrast til ægteskabet. Operaen iscenesætter en passioneret kærlighed, som ikke kan indskrives i
nogen orden. Kun i døden, i Liebestod, kan kærligheden
realiseres, og dermed er der tale om et helt andet begær
end ét, som kan læses inden for samfundets rammer.
Historien om Tristan og Isolde er også knyttet til den
høviske kærlighed (courtly love), sådan som vi kender den
fra trubadurernes besyngelse af ’Kvinden’ (the lady).
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Parsifal udgør en stor udfordring for operaer efter
Wagner, ikke mindst fordi den synes at være en slags
udtømning af muligheder. Den er også et af de værker,
som Elisabeth Bronfen diskuterer i forhold til hysteriet i
de sidste tiår af 1800-tallet. Der er kun én kvindelig
karakter i Parsifal, Kundry, men hendes rolle er central.
På mange måder bevæger hun sig mellem alle de andre
karakterer og farves af dette. Den mest centrale scene i
operaen er dog i anden akt, i en scene hvor Kundry
forsøger at forføre Parsifal. Kundry har en forbandelse
hvilende over sig: hun er blevet dømt til evigt liv, fordi
hun lo af Kristus, da han hang på korset. Kun ved at blive
afvist kan hun forløses og få lov til at dø. Idet hun
forfører Parsifal, indser han nogle af gralsamfundets
problemer, ikke mindst identificerer han sig med
Amfortas, gralsamfundets leder. Dette medfører, at han
afviser Kundry og samtidig påtager sig en mere generel
forløsningsopgave.
I den transformation, som Parsifal gennemgår, synes
nogle af Kundrys træk dog at blive overført til ham.
Kundrys kys, den mest eksplicitte penetreringsscene i
Wagners værker, er et kys, hvor Parsifal er den passive
modtager. Og selv om han afviser hende, er han blevet
feminiseret og også delvis hysteriseret. I en vis forstand
bliver han kvinde, hvilket tydeligt fremstilles i
Hans-Jürgen Syderbergs filmversion af operaen (1982).
I filmens forførelsesscene, i det øjeblik hvor Parsifal
afviser Kundry, udskiftes skuespilleren nemlig. Hvor der
tidligere har været en mandlig skuespiller, er der nu en
kvindelig, dog er stemmen på lydsporet den samme
tenorstemme. Dermed får Syderberg, ved hjælp af relativt
enkle midler, samt en diskrepans mellem hvad vi ser og
hvad vi hører, illustreret hvordan Parsifal er blevet kvinde.
I Opera’s Second Death argumenterer Slavoj Zizek

~^
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sammen med den slovenske filosof Mladen Dolar for, at
operaens historie er psykoanalysens forhistorie. Deres
argument for, at dette implicerer, at operaens historie
slutter med Wagner, er nok at strække den for langt, men
samtidig viser dette noget af operaens kulturelle kraft. De
temaer, operaen med så overvældende kraft iscenesætter,
ikke mindst gennem 1800-tallet, er blevet så overvældende, at den teoretiske diskurs i en vis forstand tager
over. I dette ligger også erkendelsen af en ny
subjektivitetsforståelse. Sådan som Nietzsche hævder, at
Wagner opsummerer moderniteten, og sådan som
Wagners operaer fremstiller hysterikerens problemer,
sådan er vi i en vis forstand alle blevet hysterikere.
Hysteriseringen af kulturen og overgangen til det
decentrerede, hysteriske subjekt er dermed ikke bare en
kunstnerisk og teoretisk udfordring omkring 1900. Den
leder også til ændringer i kærlighedens sprog, hvor hysterikerens forskellige kærlighedsobjekter fører til ændringer i kodificeringen. Den hysteriske stemme og hysterikernes acting-out må fortolkes; noget psykoanalysens etablering på mange måder er svaret på.
Noter
(1) Se Martha Noel Evans: Fits and Starts: A Genealogy of
Hysteria in Modern France, Ithaca, Cornell University Press,
1991.
(2) For mere om denne historie se Felicia McCarren:
Dance Pathologies: Performance, Poetics, Medicine, Stanford,
Stanford University Press, 1998.
(3) ‘Operatisk’ er afledet af det engelske ‘operatic’, som
ofte oversættes med ‘opera-agtig’, men denne betydning
forekommer at lede i forket retning. Operatisk er netop et
forsøg på at definere noget, som kendetegner operaen, og
ikke noget som blot ligner operaen, sådan som ‘-agtig’
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OM HVORDAN MAN KAN FORBEDRE
LIVET I N.Y. CITY
- En flirt mellem Paul Auster og Sophie Calle

Af Camilla Kragelund
“I think whoever did this is a fucking dick-head
and probably has no job.”
På hjørnet af Greenwich og Harrison Street står en uge i
september 1994 en telefonboks, der er lidt anderledes end
telefonbokse flest. Den er gjort ren, malet grøn, og telefonselskabets logo NYNEX er klistret over med et skilt
med “HAVE A NICE DAY”. Indeni står en buket roser,
en skål med slik, et askebæger, nogle papbægre og en liter
juice. En pakke cigaretter og det nyeste Glamour
magazine ligger på hylden under telefonen, og på væggen
hænger et spejl og nogle postkort. Udenfor står en stol, så
man kan sætte sig ned, mens man ringer.
De fleste newyorkere går forbi, som om de ikke har
bemærket dette utvetydige udslag af næstekærlighed.
Nogle stopper op og diskuterer, hvad det mon skal
betyde. “Someone died there” eller “Someone must be
mourning”, synes at være de mest plausible forklaringer.
Der er også et par stykker, der benytter telefonboksen.
Helst tager de dog røret med hen i den almindelige telefonboks ved siden af og stiller sig der.
Telefonboksen er en del af den franske kunstner Sophie
Calles opfyldelse af de bud, den amerikanske forfatter
Paul Auster opstiller i The Gotham Handbook – Personal
instructions for S.C. On how to improve life in New York City
(Because she asked....)1. Austers håndbog i næstekærlighed
er en lille, pragmatisk instruktionsbog til Sophie Calle.
Inddelt i fire afsnit: “Smiling”, “Talking to Strangers”,
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“Beggars and Homeless People” og “Cultivating a Spot”
forklarer den, hvordan hun skal forsøge at gøre N.Y. til et
bedre sted at være. I lidt forkortet form lyder budene:

1) Smil til folk, du ikke kender – se, om det gør
nogen forskel, og hold øje med, hvor mange smil
du får igen.
2) Tal med folk, du ikke kender. Giv komplimenter. Hold konversationen kørende, så længe du kan.
Hvis du ikke kan finde på noget at snakke om, så
tal om vejret.
3) Luk ikke øjnene for eksistensen af tiggere og
hjemløse.Tag sandwiches og cigaretter med i lommen, når du går ud og giv dem væk, når du møder
en trængende.
4) Find et forsømt og overset sted og gør det til dit
eget. Gør det smukt. Gå derhen en time hver dag
og registrer, hvad der sker omkring det. [Det er her,
telefonboksen kommer ind...]
I sin fortolkning af Austers bud tilføjer Calle et par punkter. Hun hænger et blad op til kommentarer og ris og ros
i telefonboksen. Køber en tæller, så hun kan registrere
nøjagtig, hvor mange smil hun giver og modtager per
dag. Et stopur til at holde styr på, hvor mange minutter,
hun taler med folk, hun møder på gaden. En båndoptager
til at optage de samtaler, der bliver ført fra telefonboksen,
den time mellem 12.00 og 13.00, hun hver dag opholder
sig i dens nærhed.

“Why don’t you use it?”
“Nah! It’s bad luck.”
“Why?”
“That’s what I think. It’s kinda weird.”
“So why would it be bad luck?”
“I don’t know. It’s someone else’s phone”
(Double Game, s. 280)
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Hver dag fører Calle også dagbog over, hvem hun har
mødt, hvad de har talt om, hvilke komplimenter hun har
givet, og hvordan de er blevet modtaget. Desuden fører
hun regnskab over hvor mange, der har indvilliget i at
tage imod hendes sandwich og hvor mange, der har
afslået, samt telefonboksens tilstand ved hendes ankomst
og hvilke nye ting, hun har tilføjet. Disse informationer
sammensætter hun med brudstykker af de optagne telefonsamtaler, kommentarerne på det ophængte ark og
optegnelserne over, hvor mange smil hun henholdsvis har
givet og modtaget.
The Gotham Handbook, som værket bliver kendt som,
eksisterer således både som en virkelig begivenhed (eller
en slags happening, om man vil), i den uge, Calle udlever
Austers udfordring om næstekærlighed, og som en installation, der har været vist på en lang række museer. Som
installation består The Gotham Handbook af syv billedrammer, der i form af tekst og fotografier dokumenterer
forløbet. Her ser man Austers maskinskrevne instruktioner til Calle og det personlige brev, der ledsagede
instruktionerne. Man ser Calles dagbogsoptegnelser,
kommentarark og udskrifter af telefonsamtaler, samt fotografier af sandwiches og cigaretpakker. Og ikke mindst
fotosekvenser, der dokumenterer folks reaktioner på telefonboksen.
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Et forførerisk spil mellem fiktion og virkelighed
“...I started to make art to seduce my father, since
he was a collector of art as well as a doctor. You
couldn’t say that I actually chose to be an artist”2
I bogen Double Game (1999)3 har Calle sat teksten og
fotografierne fra The Gotham Handbook-installationen i
sammenhæng med en del af sine tidligere værker, og The
Gotham Handbook viser sig nu at være tredie akt af et
forførerisk spil mellem fiktion og virkelighed, som Sophie
Calle spiller med Paul Auster. Første akt blev udspillet i
1992.4 I romanen Leviathan brugte Auster Sophie Calle
som forlæg til figuren Maria (s. 75 - 86), som fortælleren
Peter Aaron på et tidspunkt har en affære med.
Skildringen af Maria ligger meget tæt op ad virkelighedens Sophie Calle:
“Maria var kunstner, men det arbejde, hun lavede
havde intet at gøre med at skabe genstande som
sædvanligvis defineres som kunst. Nogle mennesker beskrev hende som fotograf, andre omtalte
hende som konceptualist, mens andre igen anså
hende for at være forfatter, men ingen af disse
beskrivelser var dækkende, og når det kommer til
stykket tror jeg ikke hun kan katagoriseres på
nogen måde” (Leviathan, s. 77-)

I Leviathan udfører Sophies dobbeltgænger mange af de
samme projekter, som den rigtige Sophie Calle har udført
– dog henlægger Auster handlingen fra Paris til New
York, ændrer et par årstal og pynter på et par detaljer.

hvilken indflydelse det har, at hun ved, han iagttager
hende. Nyder hans udelte opmærksomhed, ønsker han
skal synes om hende, viser ham de steder i Paris, hun holder mest af.

En anelse omskrevet hører vi blandt andet om, hvordan
den virkelige Sophie Calle, som 26-årig – efter syv år i
udlandet – begynder at forfølge og fotografere tilfældige
folk på gaden. En af disse, Henri B., genser hun tilfældigvis ved en premiere samme aften og erfarer, at han skal
rejse til Venedig. I et begær efter at vide, hvilke historier,
hans liv rummer, beslutter hun sig til at følge efter ham.
Udstyret med paryk og solbriller skygger hun ham under
hele hans ophold, fotograferer ham og optegner den rute,
han bevæger sig ad – et projekt, der bliver til værket Suite
vénitienne (1980). Et år senere, i forbindelse med værket
L’Hôtel (1981) vender Sophie Calle tilbage til Venedig og
tager hyre som stuepige på et hotel. Her åbner hun hotelgæsternes kufferter og skabe, læser deres postkort og
dagbøger, registrerer, hvad hun finder i skraldespanden,
fotograferer deres tøj og sko og folderne, de har efterladt
i sengetøjet.

At se og at blive set spiller således en afgørende rolle i
Calles værker – som Mette Sandbye skriver i Sex, Løgn
og Fotografi omskaber hun det cartesianske “jeg tænker,
altså er jeg” til et lacansk “jeg bliver set, altså er jeg”
(s. 146). Forfølgelsestemaet og associationerne til krimiog detektivromanen er med til at opbygge en spænding
mellem den iagttagende og den iagttagede. En spænding,
som ofte er at forstå som en flirt, og her spiller blikket en
afgørende rolle: Blikket, eller blikkets forlængelse i form
af kameralinsen, er både detektivens og forførerens vigtigste våben. Calles begær efter at få et glimt af den, hun
forfølger, eller den, der forfølger hende, er ikke til at
skelne fra et begær efter den pågældende mand. Som hun
skriver et sted i Suite vénitienne: “I seek out a single profile. I am blind to all else.”(Double Game, s. 91).

Hvor Calle i Suite vénitienne og L’Hôtel indtager rollen
som voyeur, udforsker hun i The Detective fra samme år
den iagttagedes position. Hun får sin mor til at hyre en
mandlig privatdetektiv til at skygge hende. Undersøger,

I de nævnte værker er flirten med det andet køn,
forførelsen - eller måske nærmere spillet mellem mand og
kvinde - et stadigt genkommende tema. At manden, hun
forfølger i Venedig, til sidst opdager hende og konfronterer hende med, at hun er afsløret, beskriver hun således:
“I like the awkward way he’s hiding his surprise, his
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desire to be master of the situation. As if, in fact, I had
been the unconscious victim of his game, his itineraries,
his schedules” (Double Game, s. 106). Forførelsestemaet er
også tydeligt i to andre værker,Auster omtaler i Leviathan:
The Striptease (1979), hvor Calle spiller rollen som stripteasedanserinde og i The Wardrobe (1985), et projekt, hvor
Calle beslutter sig for at gøre en tiltrækkende, men
smagløst klædt mand velklædt og hver jul sender ham et

stykke tøj. Paul Auster er altså ikke den eneste mand,
Calle har spillet små spil med, men han er den eneste, der
har fået lov til at spille aktivt med. Hvor de andre mænd
har været uvidende om spillets regler, angiver første side
af Double Game “The rules of the Game”.
Paul Auster nøjes således ikke med at lade Maria udføre
mange af de projekter eller ritualer, Calle har udført, men
føjer selv nogle til, såsom at lade hende spise efter en
kromatisk diæt, hvor hun hver dag i ugen kun spiser
madvarer af en bestemt farve eller at lade hende tilbringe
hele dage efter et bestemt bogstav i alfabetet. Inspireret af
Maria, og i et forsøg på at få virkeligheden til at stemme
overens med fiktionen, laver Sophie Calle i 1997 værket
The Chromatic Diet, der består af syv farvefotografier fra
hendes farvediæt, og i 1998 Days under the Sign of B, C &
W – projekter, der udgør anden akt af Double Game.
“How to become a character out of a novel”
Det er ikke tilfældigt, at Sophie Calle pludselig optræder
som figur i en roman. I de nævnte værker indtager og
udspiller hun forskellige roller (den barmhjertige samaritaner, detektiven, den iagttagede, forførersken, stripteasedanserinden etc.) og undersøger, hvad der sker, hvis man sætter sig selv eller andre i en bestemt situation. I mere selvbiografiske værker som The Birthday Party, The Striptease
eller No Sex last Night/Double Blind har hun i vid
udstrækning opdigtet sig selv. Eksempelvis påstår hun at
have gemt alle sine fødselsdagsgaver fra og med sin 27-års
fødselsdag, at have arbejdet som stripteasedanserinde, og at
have krydset USA med en nærmest ubekendt mand med
det formål at blive gift i Las Vegas. I værket Des histoires
vrais (1994), der består af fotos af hendes personlige ejendele, alle knyttet til en særlig (og mere eller mindre usandsynlig) historie, skaber hun tilmed sine egne erindringer.5
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Calle nøjes dog ikke med at gøre sit eget liv til genstand
for fortællinger, men skaber historier om andre men- nesker, virkeligt eksisterende mennesker, ud fra de spor fra
deres liv, hun indsamler. Som der står et sted i Suite
vénitienne, er det ikke blot Henri B., hun forfølger, men
snarere historien om ham: “I must stop pondering
possible outcomes, wondering where this story is leading
me. I will follow it to the end” (Double Game, s. 89).
Alle Sophie Calles værker bevæger sig på kanten af
fiktion og virkelighed. Hun tager udgangspunkt i virkeligheden, og ved at benytte sig af fotodokumentation og
indsamling af data, metoder, der minder om detektivens
eller politiundersøgelsens, signalerer hun autenticitet
og objektivitet. Samtidig er de historier, hun stykker
sammen, netop karakteriseret ved at være fragmenter af
virkeligheden, genfortællinger af virkeligheden, og de er
fortalt ud fra Sophie Calles som oftest meget subjektive
synsvinkel.
Calle benytter sig af mange greb fra fortællegenren: Helt
basalt består langt de fleste af hendes værker af fotografier, ledsaget af tekst, eller måske nærmere: tekst ledsaget af
fotografier, for hos Calle får man fornemmelsen af, at det
egentlige er fortællingen, og at billederne mest af alt
fungerer som illustrationer. Teksten er som regel bygget
op som et narrativt forløb – historierne, der bliver fortalt,
har en vis udstrækning i tid og indeholder en begyndelse,
en midte og en slutning. Som vi så det i The Gotham
Handbook, benytter Calle sig ofte af noget, der ligner
dagbogsgenren eller, alternativt, detektivromanens fortælleform. Brugen af netop disse to genrer er meget sigende
for Calles projekt: Detektivromanen er en fiktiv form, der
får sin berettigelse gennem at hævde at være baseret på
objektive facts, og dagbogsoptegnelsen er en form, der på

samme tid signalerer autenticitet - virkelighed - og er en
måde at gøre sit liv til en fortælling.
I første akt af Calles flirt med Auster (eller nærmere Calles
og Austers iscenesættelse af en flirt mellem fiktion og
fakta), brugte Auster Sophie Calle som forlæg til romanfiguren Maria. I anden akt brugte Calle den fiktive Marias
liv som forlæg for sine projekter. I tredie akt, der bliver til
The Gotham Handbook, vil Calle føre projektet ud i dets
yderste konsekvens og beder Auster opdigte en fiktiv
person, hvis liv hun vil forsøge at leve:
“Since in Leviathan, Auster has taken me as a
subject, I imagined swapping roles and taking him
as an author of my actions. I asked him to invent a
fictive character which I would attempt to resemble. I was, in effect, inviting Paul Auster to do what
he wanted with me, for a period of up to a year at
most.” (Double Game, s. 233)
Af dette citat kan man ikke blot udlede et ønske om
kompromisløst at udforske grænsen mellem fiktion og
virkelighed, men også et ønske om at underkaste sig en
andens – en mands - vilje og overlade sin skæbne i hans
hænder.
Udforskning af intimsfæren
Paul Auster afviser imidlertid at tage ansvaret for de
handlinger, der ville komme ud af et sådant projekt.
I stedet skriver han The Gotham Handbook, der, som
bekendt, mere er at forstå som et sæt af spilleregler, en
skitse til en identitet, Sophie kan påtage sig, men selv må
udfylde, end en færdig, lukket fortælling.
Konceptet griber dog stadigvæk ind i virkeligheden,
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manipulerer med den, digter den: Auster sætter Calle i en
rolle og i en situation, hun ellers ikke ville befinde sig i,
og Calle griber ind i og ændrer en lille del af hverdagen
for de mennesker, der intetanende møder hende eller går
forbi hendes telefonboks, den uge i september 1994. Set i
dette lys kan den fiktionalitet, der omgiver Calles værker,
ses som et greb, hun bruger til at opsætte nogle rammer
for social interageren, hvor hun kan afprøve ting, hun
ellers ikke ville kunne afprøve og afsøge grænser, der
ellers ville forblive uafsøgte. Som hun selv udtrykker det
i et interview med Greg Hilty: “My work is more
egocentric – I want to solve things for myself, it’s my own
personal therapy. I am protected by the fact that it’s art –
it’s a way to be allowed to do such things” (Financial Times,
weekend 13-14 juni 1998).
Mange af Calles værker kan således ses som en form for
sociale eksperimenter; rum, hvor hun overskrider og
udforsker intimitetens grænser, som når hun følger efter
vildt fremmede mennesker eller offentliggør private detaljer af folks liv i L’Hôtel. I The Gotham Handbook afsøger
Calle i ly af Austers næstekærlighedsbud grænserne for
den sociale omgang med folk, man ikke kender. Hvad sker
der, hvis jeg smiler til fremmede mennesker? Giver komplimenter? Tilbyder dem mad eller cigaretter, de ikke har
bedt om? Hvordan reagerer folk på en umotiveret næstekærlig gestus som en servicerende telefonboks?
Som nævnt finder man hos newyorkerne en indædt
skepsis overfor Calles telefonboks – de fleste kommer
frem til den konklusion, at nogen er blevet myrdet i den
og der derfor står blomster, mens andre mener, ‘drugdealerne’ eller en sindssyg må stå bag. Kun få gætter på, at
det bare er for at være venlig, at telefonboksen er pyntet
op. Med smilene og uddelingen af cigaretter og sand-
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wiches er Calle heller ikke altid heldig. Hendes umotiverede komplimenter bliver taget ilde op, og flere gange
kommer hun til at tilbyde sandwiches til folk, der på
ingen måde har brug for dem og derfor bliver stødt.
Sophie Calle overskrider dog ikke bare andre menneskers
grænser, men også sine egne. For at leve op til Austers bud
må hun øve sig på at give komplimenter og på at holde
konversationer gående gennem fraser om vejret. Et par
gange må hun endda kapitulere overfor konceptet og
beslutte kun at smile til kvinder, eller få en anden til at
vikariere for sig.
Selvom Calle finder det svært at leve op til budet om
næstekærlighed, synes projektet dog at have gjort hende
mere imødekommende overfor andre mennesker. I hvert
fald kan hun ikke holde op med at smile, da hun, efter at
have opgivet projektet pga. trusler fra teleselskabet, spiser
middag med Paul Auster. Men måske hendes smil har en
helt anden årsag?
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Noter
(1) Gotham City er et gammelt, poetisk navn for New
York (jvf. Batman).
(2) Sophie Calle i et interview med Greg Hilthy i The
Financial Times, weekend 13-14 juni 1998.
(3) Den franske udgave Double Jeux blev udgivet i 1998
i forbindelse med udstillingen af samme navn på Centre
National de la Photographie i Paris.
(4) I Double Game bliver Austers brug af Sophie Calle som
forlæg til Maria i Leviathan præsenteret som “part II”,
men for overskuelighedens skyld vil jeg her præsentere
deres samspil i kronologisk rækkefølge.
(5) Des histoires vrais er en del af den endnu ufuldendte
serie Récits autobiographiques (Selvbiografiske Fortællinger).
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Erotiske korrespondancer
Af Annette Thorsen Vilslev og Thomas Kyhn Rovsing Hjørnet
Illustrationer af Jørgen Michaelsen

— Kære Annette. Du har netop indledt en midlertidig bosættelse i en afstand på
omtrent 2500 km fra København, hvorved fundamentet for vor indbyrdes relation,
kommunikativt såvel som på anden vis interaktivt, må konstateres radikalt at være
omlagt.
— Det er korrekt, et betragteligt teknologisk apparat, ton efter ton af kabler
og anden elektronisk materiel, vil for en tid gøre sig gældende ved sin mellemkomst.
— Unægteligt en al for mellemkommende mellemkomst.
— En teknologisk dispensation der paradoksalt nok både forekommer amputerende og
privilegeret, idet den jo muliggør kommunikationen trods alt. Hvorledes kan man
da indlede en erotisk korrespondance med denne teknologiske faktor in mente?
— Teknoerotisk, dvs. redskabserotisk.
— Kære Thomas. Spørgsmålet melder sig om man i e-mailen overhovedet kan skrive
'kære', uden at synes antikveret og sætte sig i konflikt med medium såvel som
genre?
— 'Kære' bør også i digital post være muligt uden med nødvendighed at resultere
i en antikvering eller arkaisering af skribenten; en vis formalitet omkring
tekstudformningen må i det mindste med henblik på den genrespecifikke funktionalitet opretholdes, om end teksten ikke for enhver pris skal bevare det
langsomme brevmediums typiske formelle rigiditet. Selvsagt er udvekslingshastigheden en væsentlig faktor i digitalpostformaliaens adskillen sig fra det analogt
postbesørgede brevs genrekonventioner: e-tekstens øjeblikkelige transmission
muliggør den skriftbaserede samtale. Diskussionen kan nu foregå i realtid. For
denne samtaleform gælder nu en helt anden organisering, diakront såvel som
synkront, alle hidtidige ytringer er nu, potentielt, til stede samtidig.
— Cf. chatmediet.
— Om end den sparsomme betænkningstid mellem replikker, der her synes at være
reglen, i kombination med umuligheden af enhver form for metakommunikativ
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“[...] Vi har uden tvivl at gøre med et B*. Meget tyder på, at det er et B*.
Man kan ikke se bort fra, at det er et B*.Det må stå klart for enhver, at vi
står overfor et B*. [...].”
* = Begær

gestik radikalt indsnævrer genrens potentialer. Men for at vende tilbage, denne
særlige anvendelse af e-postmediet vil tendere mod overflødiggørelse af hver
eneste skrivelses indledning med 'Kære…' eller lignende standardformularer. Der
kan imidlertid ikke være tvivl om, at der gives kommunikative relationer, i
hvilke denne adressering formodentlig har en antikverende effekt. Sammenholdt med
det ungdommelige 'hej', som ikke synes helt at kunne holdes fri for en vis
teenage-tone, må 'kære' siges at være af en noget mere formel karakter. Lige
meget hvilken indledning, der vælges, skal der, i det mindste for de breve, som
ikke deltager i en allerede åben samtale, på den ene eller anden vis etableres
en forbindelse, gerne hurtigt og effektivt så den egentlige ytring kan finde
sted. Med mindre en rent phatisk kommunikativ forbinden-sig betragtes som det
egentlige.
— Din sidste mail ankom netop i samme øjeblik,
ganske som at betragte månen på samme tid!

som

jeg

havde

logget

ind,

— Ja. Det bliver oplagt at overveje, hvilken betydning mediet har for genren,
kan den mon forblive intakt = autentisk?
— Var den da autentisk i forvejen?
— Jeg omformulerer spørgsmålet: Vil kærlighedsbrevet blive aferotiseret?
— Med henblik på brevets autenticitet synes ingen strengt tekstlig forskel at
være tilfældet. Dog kunne en sådan streng tekstualitet meget snart vise sig her
at være uafgrænselig. For så vidt der er tale om skrivelser af en emotionel
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og/eller erotisk karakter, er der selvfølgelig en betydelig metakommunikativ
forskel i det analoge brevs taktilitet, dets fysiske kontakt med skribent og
adressat; det er muligvis håndskrevet, dekoreret, parfumeret, vil i varierende
omfang rumme fysiske spor efter skribenten og dennes aktivitet (lugt, pletter af
kropsvæske, anden væske, etc.). Heri et vist omfang af hvad der kunne fornemmes
som autenticitet. Omvendt vil den digitale post, igen på grundlag af dens udvekslings øjeblikkelighed, kunne tilskrives en art ytringens umiddelbarhed og
således autenticitet.
— Men er denne håndskrift, sporet fra den ene, når det transporteres, ikke netop
indbegrebet af kærlighedens sentimentalitet — parallelt med erotikken, der tager
de mere kropslige tegn og væsker, du nævner, til indtægt som en art emblematik
for oprindeligt mere taktile foki? Erotikken ændrer karakter med e-skriftens
transmissionshastighed og kan hypotetisk set holdes i gang af denne konstante
udveksling, af tanken om kommunikationsmuligheden selv.
— I det sidste ingen uenighed. Det metakommunikative spor, ja spor overhovedet,
således også teksten, må som potentiel genstand for den korresponderendes
kateksis altid være i overhængende fare for sentimentalisering. Det synes dog
rimeligt at antage, at korrespondancen i sine kommunikative, (og for så vidt der
er grundlag derfor) metakommunikative og metametakommunikative aspekter i høj
grad tjener til opretholdelse af et vist libidinøst flow, med andre ord opretholdelsen af relationens eroticitet. Man kan da i dette tilfælde se hele det
sindrige væv af koder, kabler, elektronik, etc. som koblet med dette flow.
— Den erotiske tekst aktiverer sandsynligvis rent hormonelt en smule endorfiner,
måske ligefrem adrenalin (dette må kunne måles på en hvilken som helst aktiv
e(rotisk)-mailer) for at kunne besvare hurtigt nok for igen at kunne få et nyt
brev etc. Postmanden kommer nu engang kun én gang om dagen… vil denne acceleration af korrespondancen ikke ændre det erotiske elements om ikke autenticitet så
udtryk?
— Du har formodentlig ret i e-mailmediets impliceren en særlig psykokemisk
respons hos korrespondenterne; der ses her en minimeringen af omverdenens
trængen sig på, en laden sig opsluge af teksten som på skærmen fremtræder
nærmest baggrundsløs, svævende; en særlig fornemmelse af interaktivitet, en
art interfacial immanens: man omsluttes af et ydreløst interface — og dermed
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“[...] Kun en tåbe ville benægte, at det er et B*. Man ser klart og tydeligt, at det er et
B*. Ingen vil afvise, at det er et B*. Det kan næppe have undgået nogens opmærksomhed, at
vi har at gøre med et B*. [...]”
* = Begær

intersubjektivitet. På et formelt plan udgør muligheden for at skrive i hinandens tekst en afgørende forskel, en ny tekstuel interpenetrabilitet. Dog langt
fra en blot formel forskel; den elektroniske korrespondance formår således at
antage en hidtil uset ikonicitet. Med en vridning af begrebet imod det cinematografiske bliver denne intertekstualitet samtidig en anskueliggørelse af den
sproglige udvekslings princip, der føjes til mere eller mindre på kryds og tværs
og altid indefra, ikke som nogen kronologisk-lineær progression, men meget
snarere som en palimpsestisk udfoldelse, hvor dele slettes mens andre introduceres. Også det participatoriske aspekt er værd at fremhæve. Der skrives og skrives mod stadig større grad af implicitet, en annekteren-og-laden-sig-annektere,
ad hvilken vej, der måske ligefrem vil kunne nås en reciprokt-penetrativ
tekstlig kopuleren.
— Med en modifikation af Becketts i øvrigt tankevækkende spørgsmål, "Is it love

Kulturo nr.18/2004 35

“[...] Det altoverskyggende faktum er, at det er et B*. Ingen vil kunne nære den mindste
tvivl om, at det et B*. Enhver kan se, at det drejer sig om et B*. Vi ved udemærket godt,
at det er et B*. [...]”
* = Begær

in the rectum?" kunne man her spørge: er det kærlighed i teksten?

— Hvortil der må svares: afgjort! Den intimitet og intimitetens ikonicitet, til
hvilken e-mailmediet lader sig drive, intensiverer unægteligt den erotiske
korrespondances eroticitet. Ja.
— Jeg er ganske vild med idéen om e-korrespondancen som en form for palimpsesticitet, det intersubjektive aspekt får ved den stadige reply-effekt en rhizomatisk karakter, tillige opstår der således nye kausale konstellationer på tværs
af tid og tekst i korrespondancens koordinatsystem…
— Netop, en vævslig rhizomatik, i et efterhånden noget usædvanligt koordinatsystem. Men: al koordinatsystemisk, kronologisk og auktorial intrikans til trods,
en overordnet linearitet gør sig fortsat gældende. Dens ophævelse ville på den
anden side utvivlsomt resultere i fuldbyrdet uoverskuelighed, hverken hoved eller
hale, eller for den sags skyld krop. Kroppen er immervæk en central erotisk base.
— Der er et aspekt af midlertidighed over e-teksten (evt. også eksternalisering
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“[...] Det kan næppe undre nogen, at det er et B*. Der er ingen tvivl om, at det er et B*. Vi
er simpelthen tvunget til at sige, at det er et B*. Man kan ikke fremhæve ofte nok, at det er
et B*. [...]”
* = Begær

af det interne) sammenlignet med den fysiske palimpsest, idet rester af de enkelte meddelelser ikke nødvendigvis er at genfinde bag den nuværende tekst.
— Tekst må grundlæggende have et midlertidighedsaspekt eftersom produktionskonteksten er midlertidig. Læserfællesskaber vil i sagens natur heller ikke være
uendeligt stabile. Men det var vist ikke det du mente. E-teksten slettes
selvfølgelig med lethed; her er intet fast underlag, ingen fast fikserende
inskription finder sted og der er da heller ikke noget muligt spor efter den
slettede tekst (ses der bort fra harddiskens midlertidige rest), ingen delvis
udviskning, enten-eller, selvsagt: digitalt.
— Det kan overvejes om nogen 'oprindelig tekst' overhovedet forekommer?
Forestillingen trævles — nærmest spontant trævler — op i dette medium; her er to
instanser af det samme ord uskelnelige, ikke som håndskrevne og til og med trykte ord i nogen grad uensartede. Hvad skulle 'oprindelig tekst' overhovedet være?
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— Det falder mig ind, at nedslidningen af den erotiske diskurs har en effekt,
som ikke bør underkendes. Idet det kræver et ganske betragteligt tilløb at tage
dette sprog i anvendelse, opnås en decideret transgressiv virkning, som, kunne
det hævdes, ikke er uden et vist ekstatisk moment. Det kan anskues således: gennem sprogets altid fremskredne belastning kommer der et forbud i stand, ordene
bliver i deres kumulative patos uanvendelige, for så vidt en vis selvidentitet
ønskes opretholdt. Transgressionen sker da i og med, at sprogbrugeren sætter sig
selv som signatur for den fremmedartede og helt uforsvarlige erotiske ytring. En
umiskendelig hæmningsløshed. Denne ytring øver samtidig en intersubjektiv effekt,
den etablerede relation modelleres i særlige former. Det skal imidlertid ikke
overses, at transgressiviteten meget snart bruges op, hvorefter den slår om i en
ultrakonventionel normativ indvirken, nærmest automatisering, af den erotiskemotionelle relation. Og så skal der formodentlig endnu mere utænkelige midler
i brug.
— Kan kærlighedsbrevet mon ikke få sin renæssance, en elektronisk genfødsel i
den moderne teknologi?
— I så fald snarere som ordknap SMS-besked end som langt, udførligt brev. Det er
efter alt at dømme ikke nogen eftertænksomhedens renæssance, vi er vidner til.
— Jeg tænkte nok først og fremmest på, om der ikke rent statistisk ryger flere
skriftlige kærlighedserklæringer gennem cyberspace end andetsteds…
— Antagelig, mediets minimale friktion taget i betragtning. Men igen, med
formaternes tidslige-kompositoriske forskelle for øje kan det tænkes, at den
nutidige korrespondent uden tøven lader sine relationer massere ind i institutionaliserede former gennem brugen af erotisk sprog.
— Nanoteknologi, der overgår selv mikrobiologiens præcisionsniveau, gør, at vi
kan skabe organismer selv, endnu ikke fra de enkelte atomer men fra aminosyrer,
proteiner. I lighed med skriften skrives et fænomen frem ud fra en forestilling
om en prædetermineret model i naturen. Det foranlediger til at fremdrage en række
ræsonnementer om forholdet mellem skriften og kroppen anskuet som både fysisk og
virtuelt interagerende.
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“[...] Vi ved alle. at det er et B*. Der er i langt overvejende grad tale om, at det er et B*.
Det skal ikke nægtes, at det drejer sig om et B*. Der kan ikke rokkes ved, at vi har at gøre
med et B*. [...]”
* = Begær

— Korrespondancens intentionalitet synes fremprovokeret af forestillingen om et
subjekt uden for ens egen kropslige afgrænsning.
— Bestemt. Og tages de ontologiske briller på, kunne det hævdes, at dette
subjekt, der fra 'min side' forestilles at 'findes' 'udenfor', og i hvilket der
er foretaget en gennemgribende emotionel investering, synes at have en helt egen
erotisk 'væren'. Nuvel. Som du kommer ind på i din næste replik ligger problemet nu i uvisheden om overensstemmelsen eller uoverensstemmelsen mellem det
tilgængelige og det tilgængeliges utilgængelige garant: den anden 'bevidsthed',
som ikke blot forestillet. Man nærmer sig det obskønt ontologiserende.
— For enhver idé om en 'læser' er der nok altid en vis disharmoni mellem forestillingen om dennes indsigt i det, som ønskes transmitteret, og den egentlige
reception og forståelse (ganske sikkert var det, for at undgå misforståelser,
mere hensigtsmæssigt at telepatere på et følelsesmæssigt ikke-sprogligt plan).
En smelten sammen af forfatter og læser parallelt med mandens og kvindens
erotiske sammensmeltning…
— Eller 'nedsmeltning'…
— …kunne til tider forekomme ønskværdig, men resulterer vel i et androgynt tanke-
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eksperiment, som det SÅM skrev om i Kvinden uden krop, i fald den erotiske kommunikeren skal foregå i en delt hjerne.
— Ophævelsen af den nødvendige erotiske polaritet — autoerotik.
— Måske sprogets mellemkomst netop sætter den nødvendige e-spændning og distance?
— Selvom man er lukket inde i hvert sit hylster eksisterer ønsket om at opnå en
form for yingyang pingpang enhed måske?
— Hér kunne det poetopatetiske redskab muligvis få sin berettigelse som erotisk
gestus, eller endda som en art erotisk interface.
— Og erotikken, suppleret af sproget, kunne for en vis betragtning blive en
stadig afprøvning af de kropslige grænser, hvorved den vel let forveksles med en
form for håb om transcendens, en helligen-sig-noget à la den kristnes passion
for Jesus.
— Erotikken som efterprøvning af kropslige grænser, er de mon konsistente?
Gudskelov tværtimod. Denne mangel på konsistens er dog ikke at tage for en anledning til 'håb' om transcendens, men det er vel ikke ganske ureelt at en transgressiv søgen-ud-over-sig-selv, også mod en ikke blot korporlig forening, på det
erotiske felt kan gøre sig gældende. Den "forvirrede helhed af sanseindtryk, hvor
forskellen er tabt"… For denne helligen-sig synes vi atter at være ovre i den
libidinøst-emotionelle investering, en erotisk teologi.
— Ja. Pris da sproget for den erotiske korresponderen… men kom snart til byen
man kalder "la trampa de amor" så vi kan tale på anden vis…
— "La trampa de amor"… Upåagtet hvilke bibetydninger, der er belæg for at se,
ser jeg frem til at se dig dér med, med ord fra et apokryft SUT-digt, "utrøstelig og voldsom længsel".
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begge

"Love is Giving"
-Intimitetens krise hos Michel Houellebecq og Frédéric Beigbeder

Litteraturen har haft stor betydning for, hvordan vi forstår det intime forhold. Men i dag har begrebet ’romantisk kærlighed’ mistet sit oprindelige
indhold og er blevet en popkulturel kliché. Michel Houellebecq og Frédéric
Beigbeder beskriver i deres romaner den tomhed, der er blevet tilbage.

Af Henrik Rundqvist
“Den fælles fristelse for enhver begavelse: kynismen.” (Albert Camus: Dagbøger)
I eksil fra kampzonen
I slutningen af Molières Misantropen (Le misanthrope, 1666)
erklærer den principfaste adelsmand Alceste at have til
hensigt at isolere sig i ørkenen, skuffet over salonkulturens
falskhed og særligt over den elskede Célimènes koketteri.
Han kritiserer tendensen til overfladisk smiger og behagesyge i tidens ideal, l’honnête homme, manden der behersker selskabslivets konvention om høflighed, salontonen
og kan udnytte den til sin fordel.

bruger til at benævne affekttilstande sprogligt (‘kærlighed’), er relative.
Ligesom hos Alceste er eksilet fra den korrupte socialitet også et vigtigt element i den frankofone forfatter
Michel Houellebecqs selviscenesættelse. Misantropen
Houellebecq bor i dag fast på øen Bare ved Irland.
Men hvor Alceste stædigt fastholdt idealet, er det bevidstheden om at være et produkt af et fordærvet samfund,
der er omdrejningspunkt for Houellebecqs forfatterskab.
Alcestes forargelse er afløst af frossen distance, når
Houellebecq i sine romaner dyrker desillusionens beske
fryd.

“Al agtelse beror på et fortrin, det er tingen,
og den der agter alle, han agter slet ingen”1
Man dyrker etiketten, og Alcestes krav om kompromisløs
oprigtighed er ude af trit med virkeligheden.“Jeg vil være
vred, jeg vil ingenting høre”, siger han til sin mere pragmatisk indstillede ven, Philinte, og han må fordømme
Célimène, fordi han ikke kan acceptere, at l’amour er blevet en højstiliseret retorisk form i den intrigante
salonkultur. Molière-kommentatorer gør gerne opmærksom på, at i samtiden fremstod Alceste komisk, nærmest
latterlig. 2 Nutidens læsere sympatiserer nemlig med hans
ideologiske kamp mod falskheden, og vi deler instinktivt
hans modvilje ved fornemmelsen af, at de udtryk, som vi

Kærligheden er ikke længere mulig. Dette synes at
være det grundmotiv, der går igen i Houellebecqs romaner. Der eksisterer intet andet grundlag for menneskelig
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handling end selvoptagethed og jagten på midlertidig
tilfredsstillelse. I Udvidelse af kampzonen (Extension du
domaine de la lutte, 1994) er fortælleren (lad os bare kalde
ham Michel) en 30-årig, deprimeret programmør. Han er
ensom og livet på arbejdspladsen fylder ham med en lede,
når han distanceret registrerer rygklapperiet og den generelle falskhed i omgangen mellem kollegerne. Kampen
om socialt, karrieremæssigt og erotisk avancement
demaskeres med stilfærdig, bitter triumf. Det sociale felt
beskriver han som en “kampzone”, reguleret af en benhård konkurrencelogik. Alternativt kan man forblive i
“regelzonen”: det betyder at have en indkomst, betale sin
skat, sine regninger, kort sagt fungere - men: “Alligevel
har man ingen venner”. Hans få kontakter i hverdagen er
upersonlige, og siden hans partner Véronique gik fra ham,
har han fuldstændig mistet håbet om et kærlighedsforhold. For det ville betyde at bevæge sig ud i kampzonen,
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som også omfatter dannelsen af intime forhold.
Seksualiteten, der tidligere var organiseret omkring
ægteskabet og eventuelt: utroskabet, reguleres af en slags
markedsøkonomi, med mulighed for ubegrænset ‘rigdom’
såvel som ‘fattigdom’. Forholdet mellem kønnene er en
nådesløs kamp om seksuel kapital med vindere og tabere.
Dette grundmotiv strukturer også Houellebecqs
efterfølgende roman Elementarpartikler (Les particules
élémentaires, 1998) om to brødre, der på hver deres måde
er traumatiseret af de knubs, de har fået i kampzonen.
Den seksuelle taber Bruno definerer begæret som årsagen
til al menneskelig lidelse og videnskabsmanden Michel
(igen!) lægger med sin genforskning grundstenen til et
utopisk, begærsløst samfund. Seksualiteten, siger Bruno,
er ligesom rigdom blevet medium for “narcissistisk differentiering”. Brunos behov for intimitet er forstenet til
ensom forbitrelse i et reklamesamfund, der “fungerer” ved

i alle sine fremtrædelsesformer at integrere appellen til
den enkeltes begær, der “bestandig [må] vokse, udvide sig
og æde menneskenes liv op”.
Med disse kulturpessimistiske teser er Houellebecq
blevet en af de forfattere, man kan mene noget om.
Debatten florerer for eksempel på hjemmesiden for
internetboghandelen www.amazon.de, hvor læserne flittigt
kommenterer hans bøger. Tilkendegivelserne svinger
mellem alt fra taknemmelighed over, at nogen endelig
‘siger det, som det er’, til andre læseres beskrivelser af,
hvordan de formelig har kylet bogen fra sig af kedsomhed
over denne ‘pivede migrænelitteratur for mænd’ og
mangel på interesse for disse ‘nobodies’ med ynkelige liv.
Idet de hårdnakket benægter at kende til en erotisk
‘mangelsituation’ forsværger den sidstnævnte læsergruppe, at en sådan situation nogensinde skulle indtræde for
dem selv. Seksuel fattigdom er tabu, og kampzonen strækker sig helt ind i netboghandlernes læserkommentarer.
Den pinlige skånselsløse selvudlevering i trods mod
tabuet er central hos Houellebecq, der ikke skjuler, at
hans romaner er delvis selvbiografiske. Fællesskabet med
misantropen består i denne vilje til ydmygelse kombineret med uforsonlig klarhed. Men det er tvivlsomt, om han
eller hans personer ligesom en af Alcestes nyere apologeter, forfatteren Per Lange, formulerer det “gaar ubesejret
ud af Komedien, tro imod sit eget rene og utaalmodige
Hjerte, sin Harme, sin Sandhed...”3
Singlekulturen og den romantiske kærlighed
Det er næsten blevet en sociologisk floskel at påpege,
hvordan intimsfæren i løbet af to generationer er rykket
ud i det offentlige rum. Seksualiteten er ikke længere
bundet til ægteskabet, ikke engang til parforholdet, den er
blevet til medium for den enkeltes identitetsdannelse. Et
eksempel på dette kan være den stadig hyppigere brug af

ordet ‘single’, som mange foretrækker fremfor ‘alene’,
‘ugift’ eller ‘enlig’.‘Single’ signalerer ikke ensomhed, men
dynamik. Singlen befinder sig i en overgangsfase, i hvilken
forskellige partnere afprøves, dels for sjov, dels som et
videre skridt på vejen mod idealet. Denne – med fortidens øjne - tiltagende promiskuitet eksisterer side om
side med reminiscenser af drømmen om ‘den eneste ene’,
der ikke alene er navnet på en film såvel som en tv-serie,
men også er grundstenen i en kærlighedsopfattelse, der
cementeredes omkring 1800.
Den tyske sociolog Niklas Luhmann gør i sin bog
Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität (1982) rede
for de historiske forandringer i den vesteuropæiske
modernitets kærlighedsopfattelse(r). Bogen kombinerer
den tyske tradition for ‘begrebshistorie’ med sociologiske
analyser af udviklingen fra det standsopdelte til det borgerlige samfund. Luhmanns fokus er ikke intimitetens
‘væsen’, men dens kodificering i social kommunikation.
‘Kærligheden’ behandles ikke som et antropologisk eller
filosofisk universelt vilkår, men som et begreb med et historisk specifikt indhold.
Luhmanns grundtanke kan formuleres således:
Hvordan skelner man i den sociale kommunikation et
kærlighedsforhold fra andre typer af forhold? Hans kilder
er fortrinsvis litterære og filosofiske, og i fokus er særligt
kærlighedsbegrebets vandring fra hofkulturen til borgerligheden, som tematiseres i overgangen fra klassik og
oplysning til romantik og idealisme.
På enevældens tid blev ægteskaber ved hoffet normalt indgået ud fra politiske motiver. Derfor betegnede
periodens såkaldte amour passion primært naturen af
udenomsægteskabelige forhold. Men selve grundlaget for
et intimt forhold var ønsket om plaisir, nydelse eller fornøjelse om man vil, der blev set som et mål i sig selv.
Spørgsmålet om kærlighedens ægthed var dermed irrele-
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vant. Det gjaldt om at få mest muligt ud af det korte liv.
Netop derfor blev kærligheden, l’amour, betragtet som en
proces, der sluttede, når der ikke længere var plaisir til stede.4
Med overgangen til det borgerlige samfund forsvandt
orienteringen mod plaisir til fordel for en mere moralsk
præget kærlighedsopfattelse. Kærligheden blev nu primært set som forudsætningen for ægteskabet. Hvert
menneske var unikt og autonomt, og netop denne individualitet kunne motivere en forelskelse. Hvis forelskelsen
var gensidig skyldtes det en særlig heldig samklang
mellem de to involveredes personlige egenskaber. Ud fra
denne opfattelse virkede det altså relativt usandsynligt, at
to personer ‘forelskede sig’ netop i hinanden og kun i
hinanden. Just derfor var det et vidunder, når det indtraf.
Denne eksklusive relation, der omfattede to - og kun
to personer - blev ophøjet til det vigtigste i livet.
Kærligheden blev opfattet som den højeste lykke. Hvis
den elskede elskede en anden, var den forsmåede, på
grund af eksklusivitetsprincippet, overladt til den dybeste ulykke. Dermed udgjorde begrebet en passende
forståelsesramme for intimrelationerne i det borgerlige
familielivsmønster.‘Kærligheden’ var fundamentet for det
livsvarige partnerskab, og i begrebet er der således indbygget et element af permanens som kompensation for
lidenskabens uundgåelige forfald.5
Efter kærlighedsromanen
Ægteskabet bliver jo imidlertid ikke længere betragtet
som forudsætning for et intimt forhold, og det er blevet
socialt acceptabelt at afbryde et sådant forhold for derefter at påbegynde et nyt. Det er dog stadig en central
betingelse for et kærlighedsforhold, at det kun omfatter
den aktuelle partner. Det er således blevet muligt at gå
fra ‘den eneste ene’ til, hvad der vel må hedde ‘den eneste anden’. Luhmann taler om “de intime forholds
autonomisering”. Denne sociostrukturelle forandring har
nedtonet forpligtelseselementet i kærlighedsbegrebet. Og
begrebet bliver yderligere udhulet af, at seksualiteten kan
udfolde sig uafhængigt af det.
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‘Kærligheden’ feticheres samtidig hysterisk i vores
samfund, og det er på baggrund af dette hysteri, at
Houellebecqs fortællere kan træde i misantropisk karakter. Hysteriet negeres i form af en stålsat lidenskabsløshed,
der danner romanernes egentlige brændpunkt iscenesat
som krise:
“Denne fremskridende udviskning af menneskelige relationer stiller romanen over for visse problemer. Hvordan skal man gå i gang med en fortælling
om heftige følelser, der varer adskillige år og nogle
gange mærkes i generationer efter? Vi er langt fra
Stormfulde Højder, det kan man i hvert fald sige.
Romanformen er ikke skabt til at skildre ligegyldigheden, heller ikke intetheden: man må opfinde en
mere plat udtryksform, mere kortfattet, mere mat.”
Det er Michel i Udvidelse af kampzonen, der fremsætter
ovenstående betragtning, som imidlertid kan gælde som
overordnet ‘problemformulering’ for begge romaner.
Udvidelse af kampzonen og Elementarpartikler må læses som
en slags kulturkritisk diagnose, postromaner, kunne man

kalde dem, der melankolsk reflekterer over kærligheden
som en tabt erfaringskapacitet. På kærlighedens plads står
nu den intethed, fortælleren i Udvidelse af kampzonen er
henvist til at kredse om. Hans følelsesliv er præget af
“stadig hyppigere øjeblikke” med fornemmelse af
“universel tomhed”, og dog “har man stadig ikke lyst til
at dø”. Selvmordet er ellers et centralt motiv i
Houellebecqs romaner. For eksempel begår Michels
kollega, Gérard, selvmord, angiveligt for at slippe for
skammen ved som 26-årig at købe en enkeltseng. Denne
motivation er dog fortællerens gæt, og således fraskriver
han selvmordet som dramatisk begivenhed enhver
poetisk værdi. Forskellen er tydelig, hvis man sammenligner med selvmordsromanen over dem alle, Goethes Den
unge Werthers lidelser (Die Leiden des jungen Werthers, 1774),
i hvilken helten tager sig af dage på grund af Lotte, der jo
er forlovet til anden side. Det fortvivlede begær er kernen
i Wertherskikkelsen, der udødeliggøres gennem selvmordets monumentale tragik. Gérards død virker blot
trist, fordi den, sådan som fortælleren udlægger den,
afslutter et fuldstændig tomt liv.
Det er en lignende tvetydig non-tragik Houellebecq
antyder i en særlig led scene i Udvidelse af kampzonen: På
et diskotek, mens de står og kigger ned på dansegulvet,
gør Michel det klart for kollegaen Raphaël, der er 28 år
og aldrig kysset, at der på grund af dennes ufordelagtige
udseende heller ikke i fremtiden er noget håb for ham på
dette område. Michel overtaler Raphaël til som kompensation at myrde en ung mand, der har gaflet den pige, som
han trods alt netop har snakket flygtigt med. Raphaël kan
dog i sidste ende ikke tage sig sammen til at udføre
gerningen. Han dør umiddelbart efter i et biluheld. Det
ligger mellem linjerne, at det er et selvmord, begået som
konsekvens af den endelige indsigt i uopnåeligheden af en
seksuel identitet. På gennemført ond, satirisk vis bliver
Raphaël en informationssamfundets Werther. Det ynkelige nederlag erstatter den heroiske undergang.

Homo Consumans – det man køber, er man selv
I tematiseringen af begæret som et grundlæggende
problem for menneskets lykke sporer man en vis affinitet
til forfatteren Aldous Huxleys roman Fagre nye verden
(Brave New World, 1932), i hvilken et totalitært, men
utopisk samfund beskrives. Her er alle borgere modificeret, sådan at de er tilfredse med netop deres position i
samfundet, der til gengæld belønner dem ved regelmæssigt at tilfredsstille deres forskellige behov. Begæret er
systematiseret og gjort kontrollabelt og udnyttes til
stabilisering af samfundet. Stabiliteten hviler på en
kombination af stalinistisk ensretning og en konsumtotalitarisme, der fastholder borgerne i en tilstand af minimal
refleksion og maksimalt forbrug, som holder hjulene i
gang. Kærligheden og det monogame forhold er afskaffet
som barbariske skikke, der gjorde menneskene forvirrede
og derfor til dårligere, mindre produktive og mindre
forbrugende borgere; i stedet er de seksuelle relationer
fuldstændig liberaliseret.
Huxleys tanker synes også at have haft indflydelse på
den franske skandaleforfatter Frédéric Beigbeder. Det er
så-ledes et citat af den britiske
forfatter, der indleder hans femte
roman 99 Francs. Essensen af den
diagnose, Beigbeder stiller af intimitetens vilkår i dag, kan
omtrent formuleres således: i
det postindustrielle samfund er
livet selv blevet sygt, reduceret
til en uendelig erhvervelse af varer. Fra homo sapiens til
homo consumans. Romanen bærer derfor sin vejledende
udsalgspris som titel.
Hovedpersonen Octave Parango har succes med at
udvikle nye koncepter for et parisisk reklamebureau. Han
er manden, der skaber forbrugernes behov: “Jeg forbyder
Dem at kede Dem. Jeg forhindrer Dem i at tænke. Det
Nyes terrorvælde tjener mig i at sælge Dem tomhed”.
Han har besluttet sig for at sige op på grund af en stadig mere påtrængende bevidsthed om konsumerismens
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meningsløshed og fatale konsekvenser. Han vil skrive en
bog, gå til skrifte “i ordets katolske forstand”. Kollegernes
falskhed, hans tiltagende kokainmisbrug og hans livs overfladiskhed har gjort Octave ude af stand til at indgå i
menneskelige relationer. Han slår op med sin kæreste
Sophie, da hun fortæller ham, at hun er gravid. Hun kan
ikke overvinde dette og begår selvmord.
Efter Sophies selvmord mister Octave den sidste rest
af virkelighedsfornemmelse. Han forestiller sig, hvordan
hun under et falsk navn flygter til en lille stillehavsø
sammen med hans chef Marc. Der møder de adskillelige
celebrities, der alle har fingeret deres egen død for endelig at få fred på den fjerne ø. Tilværelsen på øen er som
en reklame i anden potens: et liv uden materielle sorger,
gruppesex med verdens mest begærede mennesker. Her
udleves en drøm, hvis formel lyder: “Lykken er at træde
ind i en Perrierreklame”.
Men: Her er der ikke noget at købe, intet fjernsyn og
derfor heller ingen drømme. Ingen eksistens uden forbrug. En tilstand, hvor begær og tilfredsstillelse er ét og
annulerer hinanden. I slutningen af dette mareridt ser
Octave Marc springe i havet og drive afsted mod den
dybe uendelighed. Octave forestiller sig Marcs sidste tanker som indre monolog, en formel allusion til slutningen
af James Joyces Ulysses (1922), der gengiver Molly Blooms
(en af Ulysses’ tre hovedpersoner) bevidsthedstrøm på
tærskelen til søvnen, men med den vigtige forskel, at hun
i halvslummeren erindrer sit livs møder med kærligheden. Marcs tanker lyder derimod: “... FRANCE TELECOM BIENVENUE DANS LA VIE.COM ... NOKIA
CONNECTING PEOPLE ... L’ORÉAL PARCE QUE
JE LE VAUT BIEN ... UNITED COLORS OF
BENETTON ...”. Der er fuld overensstemmelse mellem
Marcs bevidsthed og den reklamestrøm, der flyder
igennem ham - som havde han endelig indhentet kon-
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sumerismens fatamorgana, der nu fuldstændig erstatter
hans erfaring. Den sidste linie lyder: “VELKOMMEN I
EN BEDRE VERDEN” med lige dele klang af reklame
og Huxley-utopisk agitation. Denne vision om humanitetens neutralisering af sig selv afslutter Octaves skriftemål
og dermed romanen.
Houellebecq finder en lignende løsning i
Elementarpartikler. I romanens sci-fi-slutning transformeres
mennesket til en anden, posthuman art uden “egoisme,
grusomhed og vrede”. Ophævelsen af begæret og dets
negative følger er altså lig med ophævelsen af mennesket
selv,“den første dyreart i det kendte univers, der selv etablerede betingelserne for sin egen udskiftning”. Visionen
ligner Huxleys og Beigbeders til forveksling, og det er en
mere eller mindre gedulgt kulturel præmis hos dem alle,
at den institution, der gøres unødvendig ved bedøvelsen
eller fjernelsen af menneskets grundliggende instinkter, er
kærlighedsforholdet i sin traditionelle, fra 1800-tallet
overleverede, monogame form. Med den utopiske
udfrielse fra begæret har kærligheden ikke længere nogen
funktion, fordi denne opfattelse af intimforholdet er baseret på eksklusivitet og fordrer, at een intim forbindelse
priviligeres over alle andre mulige, der følgelig ikke
realiseres, hvor tillokkende de end måtte virke. Det er
netop ikke en institution, der faciliterer den uhindrede
behovstilfredsstillelse, men derimod en, der opretholder
familien som livsform ved at fastholde parterne i forholdet også efter lidenskabens afmatning.
Også Udvidelse af kampzonen ender med begærets
neutralisering i og med, at fortælleren giver afkald på
“muligheden for glæde”, som han for sent indser, at han
har haft. Denne mulighed er endelig afløst af en fuldstændig mangel på interesse for omverdenen, som han
føler sig isoleret fra for bestandigt. Han er sunket så langt
ind i sig selv, at der ingen vej er tilbage: “Jeg er fra nu af

en fange inden i mig selv.” Han har taget den yderste
konsekvens af misantropien og er trådt helt ud af humaniteten. “C’est fini”.
Eksilet er den fiktive såvel som den rigtige Michels
lod og på en måde også Beigbeders, der blev fyret fra og
sagsøgt af det reklamebureau, der var hans arbejdsplads,
indtil 99 Francs udkom. Man må imidlertid ikke betragte
dem som idealister. De skal forstås i den gnavne tradition
som også Flaubert og Céline er en del af. For dem gælder
det, som Per Lange siger generelt om misantroper:
“Hvis han i intellektuel og økonomisk henseende
er saa velbeslaaet, at han kan indrette sig i det
berømte Elfenbenstaarn, vil han have Mulighed for
at tilbringe en ret behagelig Alderdom med at
samle paa menneskelige Dumheder. Som ægte
Amatør vil han være mindre interesseret i sine
Samlingers praktiske Værdi end i deres Evne til at
tilfredsstille hans Lidenskab. Han vil ikke føre
Proces mod Menneskene, vel vidende at han paa
Forhaand er dømt til at tabe den. Hvad har han i

øvrigt med Verdens Instanser at gøre? Det er som
Regel ikke hans Retfærdighedssans, der er saaret,
det er langt snarere hans Forfængelighed, og han
véd det...”6
(“Love is Giving” var H&Ms slogan i julekampagnen
2001.)
Noter
(1) Her i Dansklærerforeningens udgave fra 1964, der
gengiver Peter Hansens oversættelse fra 1880.
(2) For eksempel Alf Henriques i efterordet til ovennævnte udgave (s. 125) og Erich Auerbach i “The Faux
Dévot”, in: Mimesis, Princeton, New Jersey: Princeton
UP, 1991, oversat til engelsk af Willard R.Trask (s. 362).
(3) Per Lange: “Misantroper”, in: Samlede Essays,
København: Gyldendal, 1964, s. 144.
(4) Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von
Intimität, Frankfurt a. M., 1982, s. 116-117.
(5) Ibid., s. 178-179.
(6) Lange, 1964, s. 140.
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Følelsen af et land
Om billedet af Sverige i Lars Tunbjörks fotografi

Af Dag Petersson
“...jag älskar dig vänaste laa-and uppå jord: din sol,
din himmel, dina ängder grööööna.”(Du gamla, du
fria)
For overhovedet at kunne nærme mig det, som overskriften og epigrammet lover, må jeg først fortælle om mit
eget forhold til Sverige. Jeg blev født der i 1971, i en by
i Småland, som hedder Växjö. Mine forældre boede i
et resultat af ‘miljonprogrammet’, et socialdemokratisk
projekt fra midttresserne, der skulle forsyne landet med en
million standardiserede, hygiejniske og meget firkantede
lejligheder. Et par år efter mig fødtes min søster. Da
vores lejlighed blev for lille til en familie med to børn, tog
mine forældre et lån og byggede eget hus i et område lidt
uden for byen. Morfar stillede vist op som kautionist, da
energikrisen kom, og renten gik op. Mor og far bor der
stadig, i det samme gule træhus for enden af vejen, der
ender i en lille plads, hvor man kan vende om og køre tilbage igen. Jeg havde en ufattelig tryg barndom.
Tunbjörks Sverige og mit
Den første gang, jeg så den svenske fotograf Lars Tunbjörks billeder af Sverige, var i midten af 90’erne, hvor
jeg studerede fotografi i New York. Kontrasten mellem
Tunbjörks Sverige og det luvslidte latinamerikanske kvarter, jeg boede i, oplevede jeg som enorm. The Lower East
Side var vidunderligt fri for standardiseringer og normer,
befriet fra det svenske – hvad det nu end var – det, som
jeg og alle andre svenske middelklasse-eventyrere havde
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behov for at sætte i parentes. Da jeg så fandt Tunbjörks
Landet utom sig (1993) på skolens bibliotek og lod blikket
glide over de farvesprudlende billeder af kornfede svenske
feriegæster, af rådvilde svenskere med tomme blikke, eller
af ensomme frokostgæster på trøstesløse spisesteder, fik jeg
egentlig bare bekræftet, at Sverige gerne måtte blive i
parentesen.
I snart seks år har jeg nu boet i København, så afstanden
til Sverige er krympet betydeligt. Mit forhold til billederne i Tunbjörks Landet utom sig er også forandret. Hvorvidt
der er en sammenhæng mellem disse to faktorer, har jeg
ingen anelse om. Måske var min beslutning om at slå mig
ned præcis uden for Sveriges grænse til dels et udtryk for
mit ambivalente forhold til landet; og måske er det fordi,
jeg oplever denne ambivalens, at Tunbjörks billeder er
begyndt at tale til mig i et sprog fyldt af ømhed og kærlighed. Titlen, Landet utom sig, kan oversættes til dansk
som Landet ude af sig selv – hvilket antyder en slags national hysteri eller emotionel kollaps. I mine ører har titlen
dog antaget en mere subjektivt betinget betydning: det er
først uden for sig selv, at landet Sverige begynder at eksistere. Det er ud fra denne synsvinkel, jeg vil forsøge at
tale om, hvad det indebærer at have en følelse af et land.
Følelsen af et land
I anledning af dette Kulturo-nummers tema vil jeg
forsøge at udfolde, hvad jeg mener med Tunbjörks
kærlighedsfulde billedsprog. Først og fremmest vil jeg

fokusere på Landet utom sig,Tunbjörks tredje bog og hans
store gennembrud, både i Sverige og internationalt.1
Det er en af de meget få svenske fotobøger, der har defineret en egen stil. En ‘tunbjörkere’ er endda gået hen og
blevet et begreb blandt svenske fotografer. Det indbefatter ekstremt velafbalanceret blitz i dagslys, fuldt tryk på
farverne samt sans for en fjerlet mening i det futile og
forgængelige i hverdagens ambitioner og anstrengelser.
Det er hverken prætentiøst eller kyniskt, og heller ikke at
forveksle med situationskomik, for det forløsende klimaks
savnes helt. Nogen har sagt om Landet utom sig, at
Tunbjörk balancerer på en knivsæg, og at han altid får
styrtbremset, før han går over stregen.2 Denne balanceakt
manifesteres tydeligst for mig i et billede af et ældre par,
som har sat sig ned for at holde pause efter en indkøbstur
i Konsum. Med et skævt, underligt smil, en slags usikkert
konstaterende mine viser manden en plastindpakket pølse
og en pakke bacon frem for fotografen. Farverne ligefrem
vibrerer af cinnoberrødt, orange, rosa og hvidt, men på
mystisk vis undgår dette helt absurde tableau at blive

reduceret til en satirisk udlevering. Jeg tror ikke, at det er
en styrtbremsning, men snarere en slags ømhed, som får
det til at lykkes. Der findes en diffus kobling mellem
farverne og betoningen af det følelsesmæssige, som jeg vil
komme ind på senere. Den skærende farveintensitet går
igen i det fleste af Tunbjörks billeder, ind i mellem tager
farverne endda overhånd over motivet, som i billedet med
kaviar-rutschebanen, hvor farverne koncentrerer sig i blå,
gule og grønne felter med en klar rød klat i midten. Men
lad mig først vende tilbage til titlen Landet utom sig.
I mine ører lyder titlen som en fortælling om et eventyrland – som ville Tunbjörk sige: ‘en gang for længe siden
fandtes der et land, som var ude af sig selv’. Måske
trænger associationen sig på, fordi nostalgien og en vis
naivitet aldrig synes langt borte i Tunbjörks fotografier;
måske er det bare, fordi det uvirkeligt virkelighedsnære,
som kendetegner de bedste eventyr, også er nærværende
her. Noget tilsvarende kan siges om et helt andet
kunstprojekt fra nogenlunde samme tid. Jeg tænker på

Kulturo nr.18/2004 49

Carl-Michael von Hausswolff og Leif Elggrens projekt
Elgaland-Vargaland, som bestod i at oprette en ny nation.
Landet blev officielt dannet i 1992 ved at kunstnerne
bogstavelig talt udråbte dets eksistens i fire verdenshjørner
uden for Galleri Andréhn Schiptjenko i Stockholm.
Elgaland-Vargalands territorium udgøres af alle jordens
grænse- og ingenmandslande, det har ca. 600 indbyggere,
et antal ministre og en snes ambassader og konsulater
rundt om i verden; Hausswolff og Elggren er selv konger
og ifølge forfatningen udødelige.
I et læseværdigt interview med Hausswolff og
Elggren formulerede kunstskribenten Carl Abrahamsson
for nyligt selve projektets hovedspørgsmål: “Vad är ett
land, en stat, en nation, en gräns?”3 En sammenligning
med Tunbjörks Landet utom sig kunne utvivlsomt identificere et par berøringspunkter med Hausswolff og Elggren
ud over eventyraspektet – f.eks. spørgsmål om nationalisme og magt – men kunstværkerne står på mange andre
måder i skarp kontrast til hinanden. Tunbjörks billeder
handler mere om etiske spørgsmål og er historisk specifikke, mens Hausswolff og Elggren er mere politisk og
ontologisk indstillede.Abrahamssons præcise spørgsmål til
konge-parret ville derfor miste meget af sin mening, hvis
man stillede det til Tunbjörk.
Skulle man i stedet forsøge at formulere et spørgsmål,
som yder Tunbjörks fotografier retfærdighed, så kunne det
blive noget i stil med:‘hvordan føles et land?’ Konsekvent
hos Tunbjörk – selv efter Landet utom sig – handler det, så
vidt jeg kan se, om noget så diffust som en følelse af et
land. Sagt teoretisk er det alligevel ikke så diffust, men
drejer sig om, at et land ikke er bestemmeligt som objekt,
inden det er investeret med affektive værdier. Og det er
her, man kan sige, at farvernes forrang over tingen
udtrykker, hvordan det affektive ‘kommer før’ et lands
væren. Det er ‘følelsen’ eller farven, der bestemmer, hvordan landet Sverige, eller ‘det svenske’, overhovedet kan
være for mange forskellige mennesker på en gang.
Umiddelbar følelse og affektiv mening
Tunbjörks billeder har i Sverige ry for at vække følelser.
Mange elsker hans billeder, mens andre bliver oprørte
over det, der ligner et hånligt portræt af middelklassen.
De mener, at Tunbjörk fremstiller mennesker som
dummere, grimmere, mere grinagtige og forfængelige,

end de egentlig er. Argumentet hænger sammen med
en fornemmelse af, at hans fotografi bedrager de fotograferede: at den afbalancerede blitz fastfryser en helt
hverdagslig gestus eller situation i et grotesk tableau; at de
skæve kompositioner skærer sammenhængen i stykker og
skaber absurde situationer; men frem for alt at distancen
til de fotograferede personer nedtoner empatien til fordel
for kommentaren og pegefingeren: ‘Se dér, der er de,
svenskerne’.
Man kan ikke afvise, at Tunbjörks billeder kan opfattes
sådan. Men man kan diskutere relationen mellem den
umiddelbare følelsesreaktion og en motiveret analyse.
Uanset om man bryder sig om billederne eller ej, vil
det være passende at spørge, i hvor høj grad det følelsesmæssige eller det affektive er bestemmende for
betydningshorisonten i Tunbjörks arbejde. Men hvordan
kan man analysere disse følelser? Jeg indrømmer, at det
lyder som en fortænkt indgangsvinkel at ville analysere
følelsen af et kunstværk som udtryk for en følelse af et
land. Derfor vil jeg forsøge at vise, hvordan det affektive kan betragtes som en mangfoldighed af møder og
påvirkninger – værdier som på en specifik måde betinger, at noget egentligt ubestemmeligt som et land, eller et
kunstværk, kan bestemmes som et objekt. Dog kun under
forudsætning af, at affektion forstås som en kategori af
foranderlighed, der, når det kommer til kærligheden til
et land, sætter spørgsmålstegn ved begreber som fædrelandskærlighed og patriotisme.
Her må min argumentation dele sig i mindst tre veje. Den
første vej udgøres af behovet for at præcisere, hvad der
menes med ‘følelse’, sådan som jeg har brugt det her, og
den vej peger frem (eller tilbage) mod den hollandske
1600-tals filosof Baruch Spinoza. Den anden vej er
behovet for at forfølge det affektive tema i Tunbjörks
fotografiske værker efter Landet utom sig. Den tredje vej er
behovet for en mere politisk diskussion af nationalitet,
kærlighed og tolerance som følelser. Egentlig burde alle
disse tre veje vandres på én gang – parallelt med hinanden
– men jeg tror, at det har flere fordele at tage en vej ad
gangen.
Spinoza og forskellen mellem affekt og affektion
I dokumentarfilmen Derrida The Movie er der en ret pate-
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tisk scene, hvor intervieweren ud af det blå opfordrer
Derrida til at tale om kærlighed. “Det kan jeg ikke,” protesterer Derrida, “ikke bare sådan, du må gi’ mig noget at
tale om.” Men kort efter begynder han alligevel at reflektere over den umulighed, han lige har sat ord på, og konstaterer, at det er vigtigt at skelne mellem kærlighed og at
elske. Mens det at elske involverer noget, som ens kærlighed er rettet mod, er dette ikke tilfældet med kærligheden
selv. Præcis den samme pointe genfindes hos Spinoza i
tredje aksiom, i anden del af hans Etik.4 Udover at skelne
mellem disse to aspekter af kærlighed sætter Spinoza det
at elske før kærligheden selv. Der må være noget at elske,
for at der overhovedet kan findes kærlighed.
Spinoza skelner ligesom Derrida mellem affektion og
affekt.Affektionen er altid rettet mod noget: det er en idé,
og en idé hos Spinoza er, som Gilles Deleuze engang
sagde, en måde at tænke på, der defineres af, at den repræsenterer noget.5 En affektion er altså en idé, og en idé er
en repræsenterende tanke: jeg elsker dig, det, ham, mit
land. Spinoza definerer en idé som “noget sindet frembringer, og det formår sindet, fordi sindet er en tænkende
ting.”6 Hermed forstår Spinoza, at både sind og tanke er
kropslige ting. Meget radikalt siger Spinoza, at alt, hvad
der udtrykker Guds essens, er krop. Modsat Descartes’
skelnen mellem sind og krop (res cogitans og res extensa) er
krop og sind altså på samme kropslige plan hos Spinoza,
fordi de begge udtrykker Guds essens – bare på forskellig
måde. Både sind og krop er egentlig kroppe. For så vidt
en krop kan frembringe en repræsentation af sig selv, er
den en idé.
Da en affektion retter sig mod noget, den påvirker,
forestiller Spinoza sig, at idéer, eller kroppe, blander sig
sammen fysisk. Hver blanding forandrer en krops ek-
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sistens. Hvis blandingen er vellykket, så bliver begge
kroppe mere virkelige. De kan også blandes sådan, at den
ene bliver mere, mens den anden bliver mindre virkelig,
eller sådan at begge bliver mindre virkelige. Den kurve,
som kroppe følger, mens de blander sig med hinanden
og dermed stiger eller falder i virkelighedsgrad, er affekt.
Til forskel fra affektion, som er en idé, repræsenterer
affekt ikke noget: affekt er ren variation. Den kan blot
blive større eller mindre. Affektens svingninger markerer
altså kroppenes foranderlige virkelighedsgrad, hvilket også
kan kaldes deres eksistenskraft, eller deres evne til at agere.
Hver gang en krop møder en anden krop, blandes de
sammen. I hvert møde påvirker kroppene hinanden
følelsesmæssigt. Denne påvirkning forandrer selve eksistensen af de kroppe, som er involverede. En krop er
derfor aldrig identisk med sig selv over tid, eftersom den
hele tiden møder nye kroppe. Det følgende er Spinozas
definition: “Med affekter forstår jeg en krops modificeringer, gennem hvilke dens evne til at agere øges eller
sænkes, styrkes eller svækkes.”7 Modificeringerne udgør
følelsen selv: kærligheden, vreden eller begæret selv. Den
er ikke rettet mod noget, repræsenterer ingenting og har
intet forhold til sig selv: Den varierer bare og markerer,
hvor meget en krop på et givent tidspunkt kan agere. Det,
der øges eller mindskes med affektens svingninger, er en
krops eksistenskraft, eller hvad den er kapabel til. Ifølge en
spinozistisk videnskab burde man altså inddele kroppene
efter, hvad de er kapable til. Som Deleuze siger: en
Ardennerhest er nærmere beslægtet med en okse end
med en travhest, for de kan gøre lignende ting, og de får
lignende sygdomme.
Affektion på svensk
Set ud fra dette perspektiv er Sverige en idé, ligesom alle

ting i Sverige og alle svenskerne og indvandrerne og
alle de andre og deres tanker og udtalelser om landet
Sverige og om ‘det svenske’ også er idéer. Tunbjörks titel
Landet utom sig antyder, at Sverige som idé har opnået et
stadie af ekstrem affekt. Landet er ude af sig selv, men af
hvad? Pointen med at henvise til Spinoza var, at spørgsmålet nu kan deles op og formuleres mere forståeligt, dvs.
affektivt. For det første: Hvad er kroppen
Sverige kapabel til i Tunbjörks optik? Dette
er det samme som at spørge: Hvad er
Tunbjörks følelse af landet Sverige? For det
andet: Hvad er Tunbjörks billeder kapable
til? Det er disse spørgsmål, vi må stille os selv.
(Man kunne også spørge, hvad min tekst er
kapabel til at formidle til læseren – men det
udelader jeg her). Mine møder med Sverige,
med svenskere, og med idéer om fotografi og
billedkunst får mig til at se Tunbjörks møde
med Sverige som en kærlighedsfuld kritik af
en krop, der er særdeles inkapabel til andre
møder end dem, som er grundigt planlagt på
forhånd;Tunbjörks Sverige er ekstremt kapabelt til
organisation, samarbejde og symmetrisk orden.
Denne kapacitet tematiseres igen og igen i

Tunbjörks billeder som noget så neurotisk og veludviklet, at stort set alle andre eksistenskræfter er af underordnet betydning. Se feriegæsterne på campingpladsen: de
gestalter en kliché af en svensk ferie – den må være blevet præcist, som de havde forestillet sig, for en ‘vellykket
ferie’ defineres af, at det planlagte realiseres, med en passende portion uforudsigeligheder inkluderet. Se derefter
på den ensomme mand, som tomt stirrer ind i et vindue,
som helt udfyldes af en vaskemaskine: ordet ‘Viljan’ på
ryggen af hans træningsdragt står som emblem på en
kapacitet, der er reduceret til apati, og som pænt indordner sig de stålstænger og skyggelinier, som afskærer kroppen fra dens omgivelser. Se manden på Ölands djurpark,
som udklædt i fuldt cowboykostume holder pause i en
plastikstol. Pausen er aftalereguleret. Han har netop drukket sin appelsinjuice op og læser “SKA DU DÖDAS?” på
Expressens forside. I baggrunden sidder en ensom, farvet
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dreng på kanten af en stor pool, med vandcykler i, og en
frihedsgudindestatue i midten til at trampe rundt om.
Ynglingen har en vinterjakke på, stirrer ud i luften, virker
som om, han ikke rigtig er til stede. Dette er Tunbjörks
organisationskritik: Alt er planlagt og ordnet, sådan at alle
skal kunne trives, men det sker bare ikke. Det er som om,
alle elementerne i billedet er isolerede, som om Expressen,
arbejdspausen, landskabet, Frihedsgudinden, vinterjakken,
vandcyklerne og cowboy’en er kroppe, der har mistet
kontakten, som om de ikke har noget med hinanden at
gøre, eller har svært ved at blande sig. Praktisk talt sørger
organisering for at beskytte kroppe fra alt for kraftig
affektion: dels ved at regulere isoleringen mellem kroppe,
dels ved at integrere mindre kroppe i en stor. Landet ude
af sig selv fremtræder som en dybt frustreret krop, eftersom dens iboende affektioner i den grad er regulerede.
Det er disse overregulerede sammenhænge, som Tunbjörk
saver i stykker med sin blitz og sine kompositioner. På
surrealistisk vis bliver den fotografiske absurdisering af det
normale en strategi til at rydde en plads, hvor de enkelte
affektioner kan få spillerum. Fotografierne desorganiserer
og reorganiserer, for at nye relationer og møder kan få
plads – for at højne affektniveauet og gøre flere forskellige ting mulige på en gang.
Hovedpersonen i Roy Anderssons film Sånger från andra
våningen (2000) sætter ord på Tunbjörks tema med svidende præcision og på dræbende smålandsk dialekt, men
med perspektiv inde fra selve organisationen.“Man gör så
gott man kan. Kämpar för att få lite mat på bordet – och
ha det lite trevligt [lidt rart].” Andersson lader sin hovedperson udtrykke det regulerede menneskes eksistenskraft:
det handler om at kunne sørge for at ‘ha det lite trevligt’
ud over det nødvendige. Sandheden er, at der investeres enorme mængder energi i selve produktionen af det
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‘trevliga’. Målet er at trives, ellere rettere, at have det
‘trevligt’, og dette mål hviler på helt andre politiske vilkår,
end dem som konstruerede ‘folkhemmet’ - det moderne
svenske samfund. Landet ude af sig selv og folkhemmet
er to helt forskellige idéer. Vilkårene for at bygge et
‘folkhem’ lå i evnen til organisere adskilte samfundskroppe: således kunne man demokratisere den politiske
beslutningsproces, udligne den sociale og humanitære
skævhed og etablere borgerlige rettigheder. Målet at have
det ‘trevligt’ opstod, da folkhemmets normer blev normaliseret som organisation; men at have det ‘trevligt’ er ingen
let sag – det kræver, at indre stridende affektioner bliver
afbalanceret gennem en fleksibel organisation. Den gamle
socialdemokratiske eksistenskraft er, som Tunbjörk noterer sig med skrækblandet fascination, visnet hen og blevet
erstattet af en anden, mere liberal kapacitet: ansvaret for at
vælge, hvilke normer man vil sige ja til, samt friheden til
at bestemme vilkårene for disse valg. Helt nye kroppe og
helt andre idéer og affektioner træder frem – og det kan
gøre det ekstremt komplekst at have det ‘trevligt’.
Ifølge Roy Andersson er resultatet politisk beklemmende,
for ikke at sige lammende. Konfronteret med en ulykkelig eller voldsom affektion står en krop i Sånger från andra
våningen helst stille og forsøger at undgå at blive set – men
den vil gerne se. Det er en krop, som helst bevæger sig i
flok eller i kø, som elsker hensynsfuldt med en anden
i monoton takt, som opstiller en mængde forskellige
fællesskaber, der holdes adskilte fra hinanden, men som
alle kræver en slags ‘trevlighet’. “Älskade vare de som
sätter sig” har hovedpersonens ældste søn skrevet i et digt,
før en depression har gjort ham ude af stand til at kommunikere. I filmen gentages denne frase uafbrudt af den
yngre broder i et forsøg på at genskabe kontakten. Det
lykkes dog kun at udløse genkommende raseriudbrud hos

faderen, som ikke kan holde ud at besøge sønnen på hospitalet. “Han har skrivit dikter och blivit snurrig” klager
faderen til alle, han møder, for hans søn har gjort det
umuligt at have det ‘trevligt’. Selv når gamle fortvivlede
spøgelser dukker op og tager kontakt med faderen, kan
han reducere samværet med dem til et krav om at have
det ‘trevligt’. Men den ældste søn vægrer sig. Han har
stillet sig udenfor ved at insitere på en relation, som ikke
er ‘trevlig’. Han lever paradoksalt nok i en mere intensiv
verden, i poesiens højere affektregistrer. Han er ikke i
stand til at møde familiens idéverden. Deres handlingskapacitet eller evne til at agere er for lav. Idioten, der
elsker dem, som sætter sig er derfor også urørlig for
vismændene, der beslutter at ofre et barn for at påvirke
skæbnen og vende kursindexet på børsen – med det
eneste resultat, at beruselsen, hvori den dårlige samvittighed bagefter skal druknes, hindrer dem i at sætte sig op på
barstolen igen, når de én gang er faldet ned på gulvet.
Tunbjörk efter Landet utom sig
Den svage eller snarere konforme politiske handlingskapacitet, som Andersson satte på spidsen i Sånger från
andra våningen, tematiseres langt mere nuanceret i den
første af Tunbjörks tre seneste bøger. Kontor (2002) er
fotograferet både i Sverige og uden for, i New York og

Tokyo, så her ligger Sverige ikke umiddelbart foran linsen
som objekt. Men sporene af symmetrien og organisationshysteriet findes stadigvæk – blot nu som en stil eller
en konsekvent teknik. Dette er rækkehussveriges møde
med omverdenen, portrætteret som om Landet utom sig
fortsat sad i Tunbjörks kamera. Det handler om, hvad der
påvirker Sverige uden at være en del af dets krop: det som
forandrer landet udefra. Landet utom sig identificerede en
del af det organisatoriske hysteri, Kontor viser den eksterne årsag til, at denne tendens opretholdes.
Symmetri, orden og det ‘trevlige’ vender dog tilbage som
temaer hos Tunbjörk og presses til nye grænser i bogen
Home (2002). Det undrer mig, at Tunbjörk selv mener,
at dette er hans mindst politiske bog.8 Rækkehustagene,
græsplænen, postkassen og træerne, plastikstolene og
blomsterkrukkerne, legehuset, garagerne og pelagonierne; alt gengives med kompositorisk skolebogsperfektion:
med linier og vinkler som skærer hinanden på en ekstremt organiseret og fremfor alt ‘trevlig’ måde. Disse
linier er dog hverken uskyldige eller neutrale. Deres
geometri beskriver det rum, hvori ‘det trevlige’ har
bosat sig, efter at individernes valgfrihed har overtrumfet
solidariteten og tilliden til staten. En spøgelsesagtig følelse
af, at ordenen og symmetrien opretholder sig selv for
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‘trevlighetens’ skyld, griber mig, da jeg pludselig lægger
mærke til, at der kun ses to mennesker i hele bogen: En
ensom knægt langt væk på en grusbane bagved nogle
garager, og underkroppen af en kvinde med gummihandsker, håndskovl og plastikspand. Hvor er de allesammen
henne? Er landet ude af sig selv blevet helt affolket, eller
er de alle bare optaget af at passe sig selv?
Med Tunbjörks seneste bog, Dom alla (2003), går det op
for mig, at noget i det affektive møde med idéen Sverige
er helt forandret. En eller anden grundforudsætning er
blevet transformeret, bogen ser helt anderledes ud. Det
er ikke længere en rendyrket fotobog, et ‘kunstværk’, man
kan betragte og engagere sig i, men et ‘vidensværk’ der
skal studeres, udarbejdet i samarbejde med forfatteren
Göran Odbratt. Undertitlen er “reflektioner om socialt
arbete”, og som dette antyder, har man mere at gøre med
en afhandling end med en fotobog. Første kapitel indledes med tredive portrætter af mennesker, som på en
eller anden måde er involverede i det svenske socialsystem: bistandsklienter, misbrugere, socialarbejdere,
administratorer eller tjenestemænd. Det er ikke så let
at afgøre, hvem der er hvem. Derefter følger en kort og
tør, statistisk tekst, som ledsages af otte af Tunbjörks
billeder – hver og et symmetrisk, præcist og farverigt: et
par fremmedgørende eksteriørbilleder af en boligblok,
nogle karrigt indrettede interiører fra socialkontorer og
sociale boligbyggerier, en mand i en lænestol set oppefra
og et par langneglede kvindehænder, der tvinger gabet op
på en doberman. Derefter giver Odbratt i et tohundrede
sider langt essay et perspektivrigt billede af, hvordan forudsætningerne for socialt arbejde ser ud i Sverige, og
hvordan de har forandret sig. Der udpeges ikke nogen
syndebukke her, mere eller mindre alle begår fejl, og alle
er frustrede over, at der ikke bliver gjort nok. Odbratts

læsere sættes ind i en kompleks problematik, hvor den
største fjende egentlig er instrumentaliseringen og forenklingen – begæret efter at rationalisere. Bogen afsluttes
med 42 af Tunbjörks fotografier.
Institutionaliseret kærlighed
Problemet, som Tunbjörk og Odbratt tager op, handler
om, hvordan den svenske kapacitet til organisation og
symmetrisk orden møder en krop, der ikke kan eller vil
blande sig. Det er en tilspidsning af det isolationsfænomen, som Tunbjörk også tidligere har sat fingeren
på. Odbratt udtrykker det meget klart: “Valfrihet och
valmöjligheter, den enskilda människans frihet och det
gemensamma samhällets alla skyldigheter och rättigheter,
det är inte någon given eller lätt ekvation i [social- arbejdernes] möten med människor som inte känner någon
som helst samhörighet med medborgarna i samhället.”9
Tilspidsningen præciceres i citatets slutning, med
Odbratts formulering: “möten med människor som inte
känner någon som helst samhörighet med medborgarna
i samhället.” Her artikuleres den fuldstændig brudte relation mellem ‘människor’ og ‘medborgare’ – og den viser,
at en grundlæggende idé fra Landet utom sig er forandret.
Jeg tror, at det, som er sket i Tunbjörks fotografi, bedst kan
beskrives således, at han i hvert enkelt billede er blevet
tvunget til at gestalte det, der i hans tidligere værk først
fremkom ved billedernes sammensætning, dvs. affekten,
eller den fælles, ubestemmelige ‘følelse for et land’. I
Landet utom sig var bogens affekt den eksistenskraft, som
billederne tilsammen afstedkom – og bogens eksistenskraft var betydelig. Som idé kunne bogen flytte andre
idéer om Sverige ret langt. Og det kunne den, fordi den
skar de umiddelbare sammenhænge itu, fordi den insisterede på – med blitz og farver – at et motiv bestemmes
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som affektion, men fremfor alt fordi bogen kunne skabe
rum for nye møder. Betingelsen for dette var, at den fotografiske relation udgjorde en slags kærlighed. Denne kærlighed havde intet med fædrelandskærlighed at gøre, eller
kærligheden til en anden person. Det var en kærlighed
mellem Tunbjörks kamera og pensionistparrets nyindkøbte pølse og baconpakke. Den opstod ved, at Tunbjörk
spurgte, om han måtte tage et billede, og manden dertil svarede “Javisst, men vänta” og “tog upp två plastförpackningar – en med falukorv och en med fläsk.”10 Dom
alla gennemsyres til gengæld af et fun-damentalt tillidsbrist mellem medborgere og mennesker, og at fotografere over denne kløft er næsten umuligt. Tunbjörk har et
sted beskrevet, hvordan han ikke kunne løfte kameraet i
flere måneder. Medborgere er organi-serende, mens mennesker kun er organiserede, og til forskel fra Roy
Anderssons film er der ingen poesi at lære af dem, der står
udenfor.
Det er socialforvaltningens umulige opgave at holde forestillingen om en slags grundlæggende institutionaliseret
menneske-kærlighed i live. Odbratt og Tunbjörks påstand
er denne: at kærlighed som affekt er en forudsætning for
socialt arbejde. Det betyder ikke, at socialarbejderen må
elske sine klienter, men det betyder, at de møder, som
socialforvaltningen dybest set er ansvarlige for, skal øge
eksistenskraften hos klienten, uden at den synker hos
behandleren. Pointen er naturligvis, at jo mere liberalt et
samfund er, desto mere autonomi, resourcer og integritet
kræver dette arbejde. Tilgodeses integriteten ikke, så
forgriber liberalismen sig på sig selv og fastholder samtlige involverede i en paradoksal krise.Tidligere, i et mere
socialistisk perspektiv, kunne statens omsorg for dem, der
blev kaldt ‘de udstødte’, ses som en slags gengæld for den
politiske tillid, som ‘folket’ trods alt placerede i staten. De
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udstødte var en del af folket, og folket var ét, i et folkhem, hvis regulering udtryktes i den abstrakte figur, vi
kaldte nationen. Nu, synes Tunbjörks billeder at sige, er
der andre regler, andre forudsætninger. Folket er ikke
længere ét folk, staten er ikke en stat, og socialt arbejde er
blevet et brændglas, hvor liberaliseringen af samfundet får
ekstremt tydelige konsekvenser.
Hvis man forestiller sig, at ‘følelsen af et land’ tidligere
var en variabel, der bølgede op og ned, alt efter hvordan
forskellige idéer påvirkede hinanden og derigennem
forandrede landets svingende identitet, så kunne kærligheden til landet vurderes efter, hvor meget det var
kapabelt til. I Landet utom sig var det ikke bare Sveriges
enorme kapacitet til at organisere en oplevelse sønder og
sammen, der blev præsenteret, men lige så meget en kærlighed til de mennesker, som var kapable til at leve og
gøre erfaringer i et sådant miljø. På sin vis må disse
mennesker være kapable til en hel del. Humoren og
kærligheden i disse billeder var nærværende som forudsætning for, at kritikken mod isolationen skulle kunne
vendes til nye muligheder, men i Dom alla er det overvejende mistro og afmagt, som affekter, der gestaltes
i hvert enkelt billede. Man præsenteres for uløselige
paradokser inden for socialt arbejde, som afspejler en
radikal heterogenitet i samfundet. Denne heterogenitet
har naturligvis altid været der – selv i folkhemmets storhedstid, men fra at have været undertrykt løftes den nu
frem som norm; på godt og ondt. Sikkert er det, at
erfaringerne af denne heterogenitet for al fremtid vil
gøre det umuligt for Tunbjörk at formulere en følelse af
et land i ental igen. Efter at Landet utom sig har forvandlet
sig til et Dom alla – alle dem, som ikke er os – vil det være
fantastisk, hvis en fremtidig serie gav et bud på, hvordan
heterogeniteten kan manifestere en høj handlingskapaci-

tet. Det ville være dybt tragisk, hvis Tunbjörk blev
misantrop, når han nu formår at tage vare på kærlighed
som en betingelse for at fotografere.
Noter
(1) Tunbjörks første bog hedder Gränslösa bilder (1987).
Den anden bog var et samarbejde med den populære
svenske forfatter og historiker Herman Lindqvist, Om
sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt (1989). Landet utom sig
blev publiceret i 1993 med tekst af Göran Greier.
(2) Johan Croneman, Lars Tunbjörk 3 April, på www.reklambyran.com/EYUBI/TUNBJORK.pdf
(3) Abrahamssons tekst, som blev publiceret i anledning
af landets ti-årsjubilæum, findes på websiden: www.flashback.se/mi/krev.shtml
(4) Baruch Spinoza: Ethics, London, J. M. Dent & Sons,
1910 [1943], s. 38.
(5) Gilles Deleuze: “DELEUZE / SPINOZA

Cours Vincennes - 24/01/1978” tilgængelig på www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=11&groupe= Spinoza&langue=1
(6) Spinoza: Ethics, s. 37. Oversat af artiklens forfatter.
(7) Ibid., s. 84.
(8) Se “Tunbjörk ser med andra ögon” Lena Kvist i Foto,
Nov 2002. Reproduceret på websiden: w1.311.telia.com/
~u31124348/tunbjork.html
(9) Dom alla s. 132.
(10) Landet utom sig: “Kommentarer till bilderna”, sidste
side (unummereret).
Dag Petersson (Ph.D.) er forskningsbibliotekar ved Det
Kongelige Bibliotek og MODINET
Oversat fra svensk af Anders Jerking
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Kærlighed til basketball, kærlighed til Serbien
Den serbiske samtidskunstner Zoran Naskovski udtrykker i sine værker
en ubetinget kærlighed til Serbien, der ikke ignorerer landets blodige fortid.

Af Diana Gerlach
Et basketballnet blafrer i vinden. Nettet består af tynde
kæder, ringen af blankt stål. Kameraet bevæger sig ikke,
billedet er i sort-hvid. Man hører ikke kædernes raslen,
men derimod lyden af driblinger og scoringer, af og
til ledsaget af stemmer og råb. Lyden virker en anelse rå
i forhold til nettets hypnotiserende og monotone bevægelser.
Man indser hurtigt, hvilken essentiel betydning
basketball har for den serbiske kunstner Zoran Naskovski.
Han har netop fået Beograds ‘October Salon Award’
for video- og lydinstallationen Nothing but Net (2003).
Videooptagelsen af basketballnettet varer 8.50 minutter,
mens flere afteners spil på banen med det pågældende
net er klippet sammen til en længde af 39.52 minutter.
Begge optagelser kører i loop og giver en fornemmelse
af kontinuitet og uendelighed. Nothing but Net er betegnelsen for en absolut ren basketballscoring, hvor bolden
ikke rammer ringen, men kun nettet, og værket tilstræber
som helhed dette rene, perfektionistiske og ideale udtryk.
Naskovski er selv en ivrig basketballspiller, og en
række af hans værker er særdeles eksplicitte kærlighedserklæringer til spillet. Og måske er det ikke så mærkeligt,
for basketball spiller en betydelig rolle i Serbien, ligesom
det gjorde i det tidligere Jugoslavien. ‘Jugoslavien’ eller
Serbien har vundet VM i basket ikke mindre end 5 gange
- i 1970, 1978, 1990, 1998 og senest i 2002, og streetbasket-kulturen, hvor unge fra alle samfundslag deltager,
har en udbredelse, der ellers kun ses i USA. Men
Naskovskis værker er ikke kun en hyldest til spillet. Vi
skal i det følgende se, hvordan hans kærlighed til basketball i kunsten knyttes sammen med en kærlighed til
Serbien.
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Basketball som en poetisk metafor
I fotoserien CROSSOVER (1999-?)1 skildrer Naskovski
basketballfænomenet som allestedsnærværende i Serbien.
Alle kan spille basket, og næsten alle gør det, uanset social
status. Naskovski har derfor taget en række smukke og
poetisk ladede farvefotografier af f.eks. en stol uden
sæde, der bruges som basketkurv, af en række ænder, der
passerer en ensom basketballkurv ved en grusvej, og af
en basketballkurv, hvor den karakteristiske, serbiske ørn
troner som baggrund. En vis tvetydighed gør sig gældende i disse fotografier. Tydeligst i form af ørne-ikonet,
der umiddelbart forbindes med serbisk nationalisme.
Men også i form af den bemærkelsesværdige kontrast
mellem på den ene side en visuel skildring af steder, hvor
basketball praktiseres, og på den anden side det, at selve
basketball-akten er fraværende i fotografierne. Fotografierne fremstår som en hyldest til spilleglæden og den
sociale indifferens, der finder sted i praktiseringen af
basketball overalt i Serbien. Men samtidig formidles en
art dysterhed, der alluderer, at det positive potentiale i
basketball udøves på trods af Serbiens generelle konstitution.
Jeg vil senere uddybe, hvordan man i lyset af
Naskovskis øvrige værker kan knytte basketballproblematikken til de aktuelle, historiske begivenheder,
men jeg vil allerede her foregribe en central pointe: Det
positive potentiale i basketball skaber ideelt set et frirum,
der ophæver den sociale ulighed. Men Naskovski ønsker
også at fremhæve basketball som en art overvindelse af de
negative begivenheder i den nyere serbiske historie.
Naskovski ser i basketballspillet et socialt og historisk
frirum, men basketballværkerne knytter også an til to

andre tematikker, nemlig basketball som en amerikansk
parallelkultur og basketball som en utopisk idealitet.
Som vi skal se, er tematikkerne indbyrdes forbundne, og
jeg vil i løbet af artiklen gøre rede for, hvordan man
kan udlede en mere generel og ganske kompleks strategi
af Naskovskis værker. En strategi, hvor kærligheden til
basketball er omdrejningspunkt for en transformation af
omverdenens syn på Naskovskis hjemland Serbien.
I video-værkerne * [røde stjerne, red.] (1999) og A
Million Dollar Smile, (2003), fokuserer Naskovski på amerikansk basketball. * er en langstrakt gengivelse af Michael
Jordans afgørende scoring i sidste øjeblik under NBAfinalen mellem Chicago Bulls og Utah Jazz i 1998. A
Million Dollar Smile er en kontrapunktisk fremstilling af
hhv. amatørbasketballspilleren James ‘Speedy’ Williams
‘million-dollar-smil’ og Michael Jordans million-dollarkontrakt. Naskovski lægger ikke skjul på, at han ser
Michael Jordan som billede på selve skønheden, ja som
den sidste levende Gud på Jorden2, og værket * fremstår
som en ekstrem fetichering af dette ideal. Men idet
Naskovski i A Million Dollar Smile konfronterer Michael
Jordans økonomi med ‘Speedys’ lige så værdifulde smil,
problematiserer kunstneren visse aspekter ved det før-

hen opstillede ideal. Værket udtrykker en kritik af det
økonomiske aspekt i professionel basket ved at fremhæve
et andet ideal, nemlig smilet, der sidestilles med Michael
Jordan. Smilet udtrykker spilleglæden og kærligheden til
den form for amatørbasketball, som ‘Speedy’ repræsenterer, og som betyder så meget for Naskovski.
En tredje og mere abstrakt tematik vil jeg definere som det utopiske og sublime potentiale i kærligheden til
basketball. Hos Naskovski skildres basketball, som nævnt
i forbindelse med Nothing but Net, nemlig som et absolut
positivt ladet aspekt, der tilstræber en ren idealitet.
Gennem sine kunstværker lader Naskovski basketball
fremstå som et konstrueret, æstetisk ideal. Et ideal, der
vel at mærke har en virkelighedsforankret parallel i
Jugoslaviens/Serbiens glorværdige tradition for basketball. Gennem en sådan sammenstilling af kunst og serbisk
virkelighed, udtrykker Naskovski efter min opfattelse et
spinkelt håb om, at basketball er vejen – og måske endda
den eneste realistiske - til potentiel overvindelse af den
historiske og sociale virkelighed.
Kærligheden til basketball er primært forankret i den
konkrete spilleglæde, hvor håb, drømme og positiv energi eksisterer på alle niveauer. Men den er også en poetisk
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konstrueret metafor for nødvendigheden af og håbet om
en forandring af status quo i Serbien.
En ambivalent hjemstavnskærlighed
Naskovskis kunstneriske virke er præget af en selvreferentialitet, hvor værkerne supplerer og kommenterer
hinanden, og man kan derfor ikke skelne skarpt mellem
de tre skitserede tematikker. Man kan undre sig over,
at værkerne bevæger sig på grænsen til entydighed og
banalitet; Nothing but net er næsten for rent og entydigt
skruet sammen, fotografierne grænser til det patetiske, og
man kunne næsten tro, at USA hyldes som et ideal, hvor
penge og basket går op i en højere enhed. Men selvom
værkerne hver for sig udtrykker et enkelt udsagn, så
kompliceres dette af det netværk, værkerne tilsammen
udgør.
Jeg ser i høj grad denne kombination af genkendelighed og kompleks meningssammenhæng som en
bevidst strategi hos Naskovski, der har til hensigt at
forvrænge beskuerens syn på det skildrede. Dette sker
ved, at værkerne repræsenterer et forvrænget og umiddelbart umuligt budskab, nemlig en ubetinget kærlighed til
hjemlandet Serbien. En vis ambivalens kan med rette opstå
hos den ikke-serbiske beskuer i mødet med Naskovskis
inderlige fascination af basketball. Jeg indrømmer gerne,
at en vis følelse af tvivl og ubehag opstod hos mig, da
Naskovski med et uudgrundeligt smil viste mig fotografiet med den serbiske ørn. En sådan fetichering af
serbisk overlegenhed og styrke er uvægerligt forbundet
med en række negative forestillinger og associationer, og
der er i høj grad tale om en stærkt provokativ og chokerende effekt, når man ved siden af de ganske idylliske
motiver af ænder og alternative basketkurve møder det
velkendte serbiske ikon. En lignende fornemmelse
opstod, da Naskovski uden at blinke talte om Serbien som
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verdens bedste basketballnation, eftersom det Jugoslavien,
der vandt VM i 1970 langt fra er identisk med dagens
Serbien.
De historiske konnotationer trænger sig på, når man
konfronteres med Naskovskis ubetingede kærlighed til
Serbien. I en traditionel historisk kontekst vækker
Naskovskis stolthed over landets basketballresultater en
umiddelbar mistanke hos beskueren om visse serbisknationalistiske undertoner, men den historiske tematik
kompliceres hos Naskovski gennem den æstetiske kontekst, værkerne tilsammen udgør. Derfor må man spørge
sig selv, om ikke Naskovski på intenderet og kompromisløs vis sætter modsætningsfyldte tanker i gang
hos beskueren - med en hensigt om at konfrontere fordomme og stereotyper i den gængse opfattelse af Serbien.
Gennem sine værker konstruerer Naskovski et sammenstød mellem to umiddelbare modsætninger, der tvinges til
en paradoksal sam-eksistens i beskuerens bevidsthed: på
den ene side kærligheden til Serbien og på den anden side
indsigten i de historiske uhyrligheder, hvor Serbien var
hovedaktør. Naskovskis kunst reflekterer dermed de
senere begivenheder på Balkan gennem en personlig
synsvinkel, hvor kærligheden til hjemlandet ledsages af en
indsigt i kompleksiteten ved det elskede objekt.
Selvom de historiske konflikter på Balkan kun
sjældent gøres til hovedtematik, så udgør de en implicit
ledetråd også i de af Naskovskis værker, der tager
udgangspunkt i basketball. En afgørende pointe er således,
at den ovenfor skitserede ambivalens i kærligheden til
basketball kan sammentænkes med en tilsvarende ambivalens i kærligheden til Serbien. I det følgende skal vi se,
hvordan dette kommer til udtryk som en fundamental
kærlighed til traditionen, musikken og kulturen på Balkan
i et af Naskovskis mest anerkendte videoværker Death in
Dallas.

Det lokale, transformerende
perspektiv
Death in Dallas er i sin oprindelige
form en single af den ukendte Jozo
Karamatic. Naskovski stødte på
singlen på det lokale marked, og
senere blev den udgangspunktet
for Naskovskis videoværk af samme
navn. Singlen er et repræsentativt
eksempel på en musiktradition
fra 60’ernes Balkan, hvor aktuelle,
verdensomspændende begivenheder blev belyst gennem musikstykkernes lokale og specifikt Balkanregionale fortolkning. Det, som
Naskovski finder interessant ved
denne musiktradition, er især i mødet mellem globale begivenheder,
som fx månelandingen og mordet
på John F. Kennedy, og så en lokal
kontekst, der både er formet af
60’ernes Jugoslavien og en musiktradition med dybe rødder i regionens historie. Jeg vil i det følgende
uddybe, hvordan Naskovskis værk
Death in Dallas nuancerer dette
møde, og vi skal her se, hvordan det
lokale perspektiv i høj grad præger,
ja ligefrem determinerer og omstrukturerer de globale begivenheder.
Singlen, der i sin fulde længde
udgør lydsiden til Naskovskis
videoværk, er en 16.42 minutter
lang beskrivelse af mordet på John
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F. Kennedy. Men singlen inkorporerer også en ældre,
lokal musiktradition. Dels er versene skruet sammen som
et episk digt med rod i serbisk middelalder, og dels ledsages sangen af det ældgamle hercegovinske instrument
guslen, der er et enstrenget strygeinstrument. Både sang og
instrument beherskes med melankolsk pathos af Jozo
Karamatic.
I Naskovskis video kører en engelsk oversættelse af
sangteksten til Death in Dallas som rulletekst til værkets
visuelle del, der består af fjernsynsoptagelser fra før, under
og efter mordet på John F. Kennedy. Men selve mordet
på Kennedy fylder bemærkelsesværdigt lidt i oplevelsen
af værket. I fokus er derimod formidlingen eller forvrængningen af begivenheden, som skabes ved en synsvinkel, der
umiskendeligt er forankret i en ældgammel Balkankultur.
Man møder en sælsomt fremmedartet musiktradition,
uberørt af verdens gang, hvis man lader sig rive med af
stemningen og af ordlyden i de indledende strofer: “Oh,
my gusle, instrument of old/modern times can not spoil
you/lock fine tune of gusle/became tradition of us./I will
now sing a song/And describe the assassination/In which
fell President Kennedy.”
På trods af den tematiske forskel mellem basketball og
musik finder man en vigtig parallel til den problematik,
jeg har belyst i forbindelse med basketball. Naskovski
tager udgangspunkt i sin personlige kærlighed til et ældgammelt ‘uspoleret’ instrument og en glorværdig, kulturel
tradition, men også her trænger de senere begivenheder
på Balkan sig på. Værket er fra 2001, og i beskuerens
bevidsthed er det problematisk at holde værkets forskellige tidsniveauer adskilt. Anskues Death in Dallas som et
isoleret, musikalsk værk, er de Balkanrelaterede konnotationer ganske positivt ladede. De er rodfæstet i en lang
musikalsk tradition og viser samtidig engagement i verden udenfor. Men når Naskovski tager udgangspunkt i
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sådanne positive værdier, er det ikke for nostalgisk at
heroisere årene under Tito; det er snarere for at iscenesætte et spil mellem på den ene side de i mellemtiden
hændte, katastrofale begivenheder på Balkan og på den
anden side det faktum, at Eksjugoslavien i 1960’erne var
kendetegnet ved en generel åbenhed og et højt informationsniveau i forhold til de øvrige Østbloklande.
Kontrasten mellem værkets forskellige temporale lag
understreges desuden af det skæve forhold mellem værkets
lydside og dets visuelle del. Der er tale om en nævneværdig diskrepans mellem den lokale, skæve og fremmedartede
synsvinkel og en velkendt historisk begivenhed - mellem
den lokale, serbiske synsvinkel og det globale, internationale perspektiv. Dette forhold fungerer efter min
mening som et karakteristisk konceptuelt aspekt i
Naskovskis samlede værker, og vi så det da også allerede
antydet i basketballværkerne: det ‘skæve’ forhold repræsenterer ‘skævheden’ mellem Serbien og omverdenen, ligesom
det afspejler, at kærligheden til Serbien befinder sig inden
for en problematisk kontekst. Man kan ligefrem sige, at
kunstværkerne qua kunstværker understreger vigtigheden
af at genetablere en ’lokal’, serbisk synsvinkel på verden.
Naskovski taler altså primært inde fra en spoleret
kontekst. Hans intention er ikke at overføre en uspoleret,
fortidig tradition til nutiden, men derimod at blotlægge
komplekse og uforenelige aspekter ved Balkans tradition,
historie og nutid. Denne gestus udfordrer de fordomme
og konnotationer, som beskueren almindeligvis knytter til
et nationalt forankret udsagn fra de kanter. Men selvom
Naskovskis kunst ofte afspejler en eksplicit og positivt
ladet serbisk synsvinkel, så er der på ingen måde tale om
en dyrkelse af heroisk, serbisk nationalisme. Naskovskis
primære intention er derimod at tilskynde beskueren til
kritiske refleksioner over den komplekse tilstand på
Balkan, samtidig med at han pointerer, at det at være ser-

bisk med en vis stolthed i hjertet ikke nødvendigvis er
noget absolut negativt.
Kærlighed skaber dialog
Naskovskis kærlighed til basketball og til hjemlandet
Serbien tjener til at åbne for andet og mere end stereotype forestillinger, og jeg vil sågar hævde, at kærligheden
hos Naskovski sprænger rammer i tid og rum. Naskovskis
kunst fremstiller nemlig et Serbien, der ikke udelukkende
er bestemt ud fra de senere begivenheder. Serbien fremstår derimod som en del af en lang kulturel tradition, hvor
skellene mellem Serbien og dets nabolande ikke var så
skarpt tegnet op.
Gennem kærligheden udtrykkes et håb om, at fremtiden kan tegne sig anderledes. Men kærlighed appellerer
også til modpartens opmærksomhed og empati, og det
er et nødvendigt udgangspunkt for en ændring af omverdenens forhold til Serbien og i bredere forstand hele
Balkan. Når hjemstavnskærligheden i Naskovskis kunst
derfor er så vigtig, skyldes det, at den er med til at bryde
en lille del af Serbiens isolation i forhold til omverdenen.
Kærligheden åbner op for en forståelse af en uhyre kompleks tilstand i et land, hvor det kræver mod af både
kunstner og beskuer at se en række realiteter i øjnene.

(2) Projektet er navngivet efter basketball-termen
crossover, der betegner en driblefinte, hvor angriberen
hurtigt dribler bolden fra den ene hånd til den anden.
(Som mange andre basketball-’træk’ og bevægelser blev
driblingen indført på gadeplan og først sidenhen importeret til professionel basketball).Værket blev påbegyndt i
1999 og tilføjes løbende nye værker.
(3) I et ganske interessant interview på internettet fra d.
6.maj 1999, www.cyberrex.org/shockart, kobler Naskovski
Michael Jordans afsked med basketball sammen med
Balkankonflikten, og jeg vil senere i artiklen uddybe
denne sammenhæng:“I was distressed even before all this
happened. I knew shit must happen.‘Cos, there’s no God.
This is the peak of the 20th Century and it was us who
were left holding the bag. Before the outbreak of war, I
made a work about Michael Jordan. His departure marks
the leaving of the last of the Gods. Jordan symbolizes the
most crucial point, and that's the significance of making a
score in the last second.”
Diana Gerlach studerer Moderne Kultur og Kulturformidling
ved Københavns Universitet

Noter
(1) Naskovski blev født i 1960 i Izbiste i den nordlige del
af Serbien, Vojvodina. Senere flyttede han til Beograd,
hvor han har boet lige siden, og hvor han i 1986 færdiggjorde sin MA i visuel kunst på University of
the Arts/Faculty of Fine Arts. Udover at arbejde med
fotografi og video-installation, har Naskovski også
beskæftiget sig med performance- og internetkunst. Jeg
besøgte Naskovski i Beograd i sommeren 2003, og artiklen er bl. a. baseret på dette møde.
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So Easy to Look at,
so Hard to Define
Af Jonas Varsted Kirkegaard
Engang i midten af tresserne på det sagnomspundne Chelsea
Hotel i New York holdt Bob Dylan sig vågen i dagevis for at
skrive en hyldest til en for ham helt unik kvinde. Rygtet ville
vide, at begærets mål var kollegaen Joan Baez, men sandheden
er, at Sad Eyed Lady of the Lowlands er dedikeret en vis Sara
Lownds.
En uge inden sin 25-års fødselsdag udsendte Bob Dylan i
maj 1966 dobbeltalbummet Blonde on Blonde, der i dag
regnes blandt hans vigtigste værker. Den var samtidig kulminationen på en atten måneders kreativ kraftpræstation,
der i øvrigt inkluderede de to 1965-udgivelser Bringing it
All Back Home (også kendt under titlen Subterranean
Homesick Blues) og Highway 61 Revisited. Hørt med et
nutidigt øre får man det indtryk, at alt, hvad Dylan måtte
af med, nu var nedfældet på vinyl. Sad Eyed Lady of the
Lowlands var hjerteblod og i bogstaveligste forstand et
labour of love for Dylan, men det vender vi straks tilbage
til.
Det er bemærkelsesværdigt, at en så ung mand kunne
kreere så lyrisk komplekse numre som eksempelvis
Visions of Johanna, undergangsvisionen Desolation Row
(måske hans mest kalejdoskopiske sang til dato) og My
Back Pages (der er at finde på den tidligere Another Side
of Bob Dylan (1964)). I sidstnævnte tilbydes en drilsk
forklaring på Dylans ekstreme gammelklogskab, som
samtidig synes at bekræfte, at modgang modner, og at
sand kunst fødes af og i smerte:
“My existence lead by confusion boats, mutiny
from stern to bow.
Ah, but I was so much older then, I’m younger
than that now.”
Det vides, at rødvin, bevidsthedsudvidende stoffer og en
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markant inspiration fra en række musikalske og litterære
forbilleder drev værket i disse Dylans afgørende år.
Bob Dylan er groft sagt en krydsning mellem
Arthur Rimbauds brogede og billedmættede forestillingsverdener, Marc Chagalls flyvske feel, Woody Guthries
anderledes jordnære depressions-trubadur og Beatpoeternes deliriske stil og sproglige spritkørsel, som
Dylan hylder i den spidsfindigt forvrøvlede titelsang på
Subterranean Homesick Blues. Sit nye efter- og kunstnernavn snuppede Robert Allen Zimmermann omkring
1960 fra den afdøde walisiske digter Dylan Thomas. Men
den unge kunstners inspiration udsprang altså også fra
hans kærlighed til en kvinde.
Sad Eyed Lady of the Lowlands er fjortende og sidste
nummer på Blonde on Blonde og fyldte med sin 111/2
minuts spilletid hele anden side af LP nummer to.
Titelpersonen var den 26-årige Sara Lownds, som Dylan
et års tid forinden havde forelsket sig afgrundsdybt i.
Betagelse på musikalsk formel
Lownds blev født under ydmyge kår i Delaware, og
hendes opvækst var præget af to tragedier. Hendes mor
led et alvorligt og invaliderende hjerteanfald, og få år
senere blev hendes far brutalt myrdet. Saras smukke ydre
skulle vise sig at være vejen ud af hendes tidlige tilværelses
armod; hun påbegyndte en karriere som model og blev
snart kendt for sin nærmest aristokratiske fremtoning.
Kun hendes særegent sørgmodige blik vidnede om den
verden, hun havde forladt.
Om Dylan følte sig hypnotiseret af Saras karakteristiske øjne, skal jeg ikke kunne sige, men måden, hvorpå
han arrangerede nummeret til hendes ære, indikerer noget
i den retning: Hi-hat og tamborin danner en ganske kort
figur (lettere simplificeret: da da-da-da da da da da da-dada da da), der løber som et musikalsk mantra fra først til

sidst i de fem lange vers, som udgør
næsten hele spille-tiden, kun afbrudt af
Dylans skærende, men ærlige og sært
bevægende mundharpespil, som både
indleder og afslutter nummeret.
Det var ikke første gang, at Dylan
arbejdede i et bevidst monotont og
langstrakt format, og som tidligere vrider han det for hver en dråbe af dets
tryllebindende potentiale. Dylans dvælende lyrikbehandling (“Saaaad Eyed
Laaady of the Looouuuwwwlands”) er
i sig selv hypnotisk og understreger,
hvor dybfølt og personlig sangen var
for Dylan. Hans særprægede stemme,
ru og nasal, er vævet ind i sangen og
tekstens natur, og det er komplet umuligt at forestille sig
andre kunstnere tage livtag med dette værk.
Resultatet er dog samtidig, at Sad Eyed Lady of the
Lowlands er et nummer af den slags, man kun kan høre
med sin fulde opmærksomhed, forstået på den måde,
at nummeret som baggrundsmusik er omtrent lige så
interessant som lyden af en metronom. Vælger man
derimod at give sig hen til sangen i dens godt elleve
minutter, er en særegent henførende oplevelse i vente,
musikalsk såvel som lyrisk.
På trods af at sangen er skrevet, netop som Bob og
Saras forhold var på sit spæde stadie, rummer den ingen
umiddelbar forventningsfuld kådhed; der hviler snarere en
højstemt alvor over nummeret. Det kører i en, for populærmusikken, usædvanlig takt, seks-ottendedele, som siges
at tilføre et højtideligt løft. Lyrisk høres kun vage antydninger af den subtile humor, som Dylan ellers så suverænt
mestrer. Kærligheden til Sara var tydeligvis ikke noget,
han vovede at nærme sig i skikkelse af den flabede og

kampklare jokerman, som man ellers møder i utallige af
hans sange og i D.A. Pennebakers glimrende turné-film
Don’t Look Back (optaget 1965/udgivet 1967). I stedet
oplever vi en dybsindig og introvert melankoliker.
“Kings & businessmen”
Dylan er dog ikke faldet i kynismens kløer; han ved, at
lykken er derude, og at det er lige nu, slaget om den skal
stå. Sangens omkvæd lyder:
“Sad eyed lady of the lowlands / Where the sad eyed
prophet says that no man comes / My warehouse
eyes, my Arabian drums / Should I leave them by
your gate / Or sad eyed lady, should I wait?”
Er profeten med det bedrøvede blik mon Sara selv? At
kunstnerens tungsind ikke er hende fremmed, er tydeligt.
Men udover en fundamental eksistentiel sorg, virker hun
tillige tynget af desillusion, hvad værdigt maskulint mod-
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spil angår. Det er just her, at Dylan ønsker at stille sin person til rådighed.
Sara ser altså ud til at være i en vanskelig og sårbar
position, men samtidigt virker hun viljestærk og modstandsdygtig. Det centrale modsætningsforhold findes i
sangens paradoksale Sara-figur, som repræsenterer ikke
bare det skønne, men også tilbederens håb om en lykkeligere fremtid, og dog er bærer af en sorg, som synes mejslet ind i hendes væsen. I respekt for både tilværelsens og
kvindens uudgrundelighed antyder Dylan ikke, at han
kan fjerne denne sorg, men derimod at han er rede til at
tage del i den. Sorgen skal sandsynligvis ses som et karaktertræk, der gør hende endnu mere attråværdig i Dylans
øjne. En sådan tvetydighed er om noget kendetegnende
for Dylans tekster, som sjældent står stille længe nok til, at
en simpel læsning kan foretages.
Men andre mænd står på spring: Nogle er tilsyneladende ude i samme ærinde som Dylan:
“The kings of Tyrus with their convict list / Are
waiting in line for their geranium kiss / And you
wouldn’t know it would happen like this / But
who among them really wants just to kiss you?”
Mens andre igen har mere dystre motiver:
“Oh, the farmers and the businessmen, they all did
decide / To show you the dead angels that they
used to hide / But why did they pick you to sympathize with their side / Oh, how could they ever
mistake you?”
“Magazine husband”
Det er altså fra en verden af fristere og korrumperende
rivaler, Dylan søger at frelse Sara. Én rival var ikke und-
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fanget af hans fantasi, men yderst virkelig, nemlig den
midaldrende modefotograf Henry Louis Lownds, Saras
eksmand og far til hendes første barn. Dylan ved nok,
hvordan man på poetisk vis miskrediterer en konkurrent:
“With your sheet metal memory of Cannery Row / And
your magazine-husband who one day just had to go.” Og
hvem sigtes der til i fjerde vers, hvor Saras store hjerte og
moderlige omsorg i samme åndedrag hyldes: “And with
the child of a hoodlum wrapped up in your arms?”
Det er vanskeligt at stedfæste, hvor Sara befinder sig,
eller nærmere at karakterisere the lowlands. Pointen er nok
hovedsagelig, at hun er på fysisk afstand af sin beundrer,
og at han ser hende som strandet i en egn, der om ikke
andet er kendetegnet ved at være emotionelt gold og øde:
“With your sheets like metal and your belt like lace / And

your deck of cards missing the jack and the ace.” Mere
åbenlyst er det, at Dylan mener, at Sara har fortjent bedre,
og at han selv – ret præcist – repræsenterer det, hun
mangler. Således er der en vis aggressiv undertone at
spore i Dylans kurtisering; bag den blide bejler står en
målrettet mand. Dylan priser dermed også sig selv: Han
og Sara fremstår som ypperligt poetiske og ømfindtlige
væsener, der hos hinanden må søge tilflugt fra en grum
verden; en voldsomt narcissistisk fantasi, der minder om,
at kærlighed og kurtisering aldrig er entydige og simple
fænomener. I mine øjne ser han dog stadig ikke sig selv
som løsningen på hendes eksistentielle genvordigheder
(eller hende som løsningen på hans). Men snarere som
en åndsfælle, der kender kærlighedens dybe ende ligeså
godt, og frygter den ligeså lidt. Eksistentiel elendighed er
en evigt tilstedeværende faktor i Dylans kunstneriske
univers. Blot er elendigheden og kærligheden ikke uforenelige størrelser.
Privat metaforik - eller postcoital tågesnak?
Generelt må Sad Eyed Lady of the Lowlands siges at være
en utraditionel kærlighedserklæring. Dylans beskrivelser
af Sara er uafrystelige ikke så meget i kraft af deres høje
romantisk-poetiske karat, men som følge af deres ofte
svært gennemskuelige og indforståede karakter. De
vidner om Saras særegne status, men bevirker også, at
sangens fulde betydning er forbeholdt Sara og Bob.
Selvom det naturligvis står enhver frit for at læse noget
ind i kryptiske formuleringer såsom ‘hollow face’,
‘cowboy mouth’ og ‘ghost-like soul’. Man bør nok læse
teksten med den antagelse i mente, at ikke kun kærlighedens kraft berusede kunstneren under nummerets
tilblivelse. Hvorledes kan en sætning så mageløst mystificerende som “With your childhood flames on your
midnight rug” ellers opstå?

Der er dog også eksempler på et mere ømt (og traditionelt) ordvalg:“With your silhouette when the sunlight
dims / Into your eyes where the moonlight swims.” På
papiret ser disse linier måske ikke ud af meget, men afleveret med Dylans trance-agtige oprigtighed er effekten
overvældende. Forelskelsen fremstår her som en voldsom,
indadrettet kraft, der altså trodser sin egen logik ved at nå
ud til publikum og til den tilbedte, naturligvis. I sine tidligere, store numre, som før omtalte Visions of Johanna og
Desolation Row, afkræver Dylans indædt intense, næsten
messende, vokale udtryk sig en mægtig autoritet. Dette
udtryk er også til stede som en kraftig understrøm i
Sad Eyed Lady of the Lowlands, men det modsvares på
for-underlig vis (og mere konkret ved hjælp af et blidt
berusende Hammondorgel) af en lettere, svævende
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følelse. Lytteoplevelsen er som
en sød døs, måske endog postcoital mathedsfornemmelse som
musikalsk udtryk. Der er en
ægte og æterisk magi på spil.
Man kan disse-kere nummeret
så ivrigt, som man lyster, men
man vil
stadig sidde tilbage
med en uforklarlig størrelse, en
sangens egen ghost in the machine.
At Sad Eyed Lady of the
Lowlands var et dybt per- sonligt
projekt for Dylan, vidner også
hans uortodokse indspilningsmetode om. Musikerne vidste
intet om nummerets længde, og
måtte simpelthen bare holde et
vågent øje med den notorisk
umeddelsomme kunstner undervejs. Der forekommer da
også en svipser, hvilket nu kun beriger værket – perfektion er altid lettere uro- vækkende, særligt i kærligheden.
Ungdomsoprør og landlig idyl
Man finder klart genkendelige elementer af tidsånden i
beskrivelsen af den ellers unikke kvinde. Eksempelvis er
Sara tydeligvis, hvad man i dag ville kalde et multikulturelt
menneske. Hendes forståelse af egen identitet rækker langt
udover den jødiske kultur, hun i lighed med Bob er født
i. Kompleksitet og diversitet er i Dylans univers positivt
valoriserede størrelser, en medspiller – ikke en blind makker – i alle livets forhold. Sara har spanish manners, gypsy
hymns og så altså de arabiske trommer, som Dylan i
omkvædet tilbyder hende som gave, helst med sig selv i
tilgift, ydmygt ventende ved porten.
Sara lukkede Bob ind; fra 1966 til 1974 levede parret
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en tilbagetrukket, materielt velstillet og landlig tilværelse, tilsyneladende uberørt af verdens
tumultariske gang. Dette er
afgjort en ironisk omstændighed,
da flere af Dylans tidlige sange
senere skulle blive uløseligt forbundet med ungdomsoprøret.
Med Masters of War bragte han
den politiske slagsang til et
harmdirrende højdepunkt, og
med Mr. Tambourine Man indfangede han sindets røgringe og
samtidens signaler i et psykedelisk sommerfuglenet. Som
Howard Sounes påpeger i sin
fremragende biografi Down the
Highway (2001), står Dylans
image som folkets poet og protestsanger dog slet ikke mål
med virkelig-heden. Joan Baez opfordrede utrætteligt
Dylan til at
deltage i ungdomsoprørets demonstrationer, og da dette en dag åbenbart blev ham for meget, gjorde han hende hvidglødende af raseri ved at hævde, at det
var lommesmerter, der havde animeret ham til at skrive
Masters of War. Men hvis Sara virkelig er af så særegen en
støbning, som sangen lader forstå, var han vel lovligt undskyldt, hvad manglende deltagelse i samfundslivet i øvrigt
angik. Der var også rigeligt at se til i det nære liv, for han
blev far til et hastigt stigende antal børn, fem ialt, inklusive Saras førstefødte som han adopterede.
Kreativ disharmoni
Det var på pladen Desire (udgivet 1975), at Dylan i
nummeret med den ligefremme titel Sara afslørede
omstændighederne omkring tilblivelsen af Sad Eyed Lady

of the Lowlands. Dette nye nummer til hendes ære, hvorfra
overskriften til nærværende artikel desuden er hentet, var
et desperat og kortvarigt succesfuldt forsøg på at redde et
på det tidspunkt dødsmærket forhold. Et forhold, som året
efter ikke bare udåndede, men desuden fik et grimt retsligt efterspil.
Men af den tiltagende ægteskabelige disharmoni
udvandt Dylan et af sine mest berømte og roste værker,
den dybt melankolske Blood on the Tracks (udgivet januar
1975). Åbningsnummerets titel, Tangled Up in Blue, må
siges at være en ildevarslende profeti, men via en frydefuld fremdrift i arrangementet yder denne sang pladens
generelle beskaffenhed modstand. I de fleste af teksterne
trækker Dylan tydeligvis på erfaringer fra tiden med Sara.
Indledningsvis får disse et noget romantiseret udtryk:
“We drove that car as far as we could, abandoned it
out west / Split up on a dark sad night, both agreeing
it was best.” Senere siver bitterheden dog gennem billedsproget, således rimer ‘like a corkscrew to my heart’ jo på
‘ever since we’ve been apart’. (You’re a Big Girl Now). Og
hvis pladens fjerde nummer, den direkte ondsindede Idiot
Wind, er tilegnet Sara, har serenaden først for alvor fået en
anden lyd. Et oplagt musikvalg efter en hård dag i skifteretten.
Selv har Dylan om pladens succes dystert og martyrisk udtalt, at han ’ikke forstår, hvordan folk (dvs. pladens
lyttere) kan nyde den slags smerte.’ Men som Christian
Braad Thomsen og Asger Schnack skarpt observerer,
peger så smertefuldt et tab jo faktisk tilbage på livets righoldighed. ‘What’s good is bad, what’s bad is good’, som
Dylan selv udtrykker det i Idiot Wind.
Selvkritik og genopstandelse
Mange år senere, på Time Out of Mind (1997), der med
rette blev en slags kunstnerisk genopstandelse for Dylan,

får smerten over tabet en anden og lettere tone. Dylan går
her i dialog med Sad Eyed Lady of the Lowlands: Pladens
sidste nummer hedder således Highlands, og er noget så
bizart som et sytten minutter langt, adressatløst afskedsbrev, som pendulerer mellem højtidelige beskrivelser af et
billedskønt, mytisk hinsides og aldeles jordnære ditto af
tilværelsens fortrædeligheder. Efter et par gennemlytninger står det klart, at Dylan her – tilbage i vittig topform – ironiserer over forestillingen om ’kunstnerens
weltschmerz’ (naturligvis et helt reelt fænomen, men så
sandelig også en positur, som belejligt kan indtages, når
kreativitetskontoen står i minus), som han i øvrigt også
tidligere på pladen, via en bevidst overspillet pessimisme,
gør det gentagne gange:“My house is on fire, burning to
the sky / Well, I thought it would rain, but the clouds passed by.”
Han tegner et helt igennem uflatterende billede af sig
selv som en mand, der har mistet kontakten med samtiden og – værre endnu – taget om kvinderne. Et affældigt
og konfust fjols, der skifter fortov i ængstelse, hvis en
langhåret hund har retning mod ham. En mand, der
mangler en ligevægtig kvindes selskab, snarere end den
full-length leather coat som han i et ynkeligt halvhjertet
selvbedrag tænker, vil bringe ham sjælero.
Tager man lighederne mellem de to numre i betragtning, synes der bag det begavede klovneri at findes
et formumlet udtryk for anger eller ærgelse over bruddet
tyve år tidligere. Dylans søde kærlighed til Sara blev i
sidste ende en bitter forestilling, og Dylans sorthumoristiske ’løsning’ på traumet bliver så at skue frem
mod det mytiske højland, dvs. dødens forløsning. Hun må
have været noget ganske særligt, Sara, om hvem han, selv
da deres kærlighed lå på dets dødsleje, kunne skrive og
synge:
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“Sara, Sara, glamorous nymph with an arrow and
bow.
Sara, Sara, don’t ever leave me, don’t ever go”

Litteratur
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Sad Eyed Lady of the Lowlands
With your mercury mouth in the missionary times,
And your eyes like smoke and your prayers like rhymes,
And your silver cross, and your voice like chimes,
Oh, who among them do they think could bury you?
With your pockets well protected at last,
And your streetcar visions which you place on the grass,
And your flesh like silk, and your face like glass,
Who among them do they think could carry you?
Sad-eyed lady of the lowlands,
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Where the sad-eyed prophet says that no man comes,
My warehouse eyes, my Arabian drums,
Should I leave them by your gate,
Or, sad-eyed lady, should I wait?
With your sheets like metal and your belt like lace,
And your deck of cards missing the jack and the ace,
And your basement clothes and your hollow face,
Who among them can think he could outguess you?
With your silhouette when the sunlight dims
Into your eyes where the moonlight swims,
And your match-book songs and your gypsy hymns,
Who among them would try to impress you?
Sad-eyed lady of the lowlands,
Where the sad-eyed prophet says that no man comes,
My warehouse eyes, my Arabian drums,
Should I leave them by your gate,
Or, sad-eyed lady, should I wait?
(...)
With your sheet-metal memory of Cannery Row,
And your magazine-husband who one day just had to go,
And your gentleness now, which you just can't help but
show,
Who among them do you think would employ you?
Now you stand with your thief, you're on his parole
With your holy medallion which your fingertips fold,
And your saintlike face and your ghostlike soul,
Oh, who among them do you think could destroy you
Sad-eyed lady of the lowlands,
Where the sad-eyed prophet says that no man comes,
My warehouse eyes, my Arabian drums,
Should I leave them by your gate,
Or, sad-eyed lady, should I wait?

Nietzsches kærlighed
-Kvinden i distancen
Kvinden indtager en særlig position
i filosoffen Friedrich Nietzsches tekster.
På samme tid optræder hun som billede
på sandheden og som genstand for
Nietzsches kærlighed.

Af Morten Madsen
Når Nietzsche søger efter en kvinde, er det for i hende at
plante sine potente tanker. Således skriver han til den
smukke og velbegavede russerinde Lou Salomé “… jeg
bærer rundt på noget, der på ingen måde står at læse i
mine bøger - og leder dertil efter den skønneste og mest
frugtbare agerjord.”1
Her skal vi følge Nietzsches bestræbelser på at finde
denne grobund; bestræbelser hvori kvindefiguren ikke
kan skelnes fra hans livsfilosofiske indsigter. I Den muntre
videnskab skriver Nietzsche således under overskriften
Vita Femina: “…forjættende, modstræbende, blufærdigt,
spydigt, medlidende, forførerisk. Ja, livet er en kvinde.”
(s.192, KSA 3, s. 569). 2 Kærligheden til kvinden, der med
sin modstræbende og forføreriske karakter bliver billedet
på livets sandhed, kommer også til at afsløre sandheden
om Nietzsches eget liv som filosof.
Ved at fokusere på Nietzsches forhold til kvinden,
kommer man imidlertid til at balancere på en knivsæg
mellem Nietzsches liv og hans filosofiske tanker, hvilket
indebærer en bestemt forudsætning. Værkerne skal ikke
læses igennem hans liv; det må snarere opfattes således,
at Nietzsche levede i filosofien. Derved kan hans eget liv
tjene som eksempel på de filosofiske erkendelser uden
at være en direkte forudsætning for forståelsen af hans
værk. Selv advarer Nietzsche i Zur Genealogie der Moral
læseren mod at forveksle værk og værkfrembringer.
Værkets skaber er ikke identisk med sit produkt.

Vi må således læse Nietzsches biografi og filosofi med
denne advarsel for øje, samtidig med at vi har blikket rettet mod den erkendelse af livets sandhed, der træder frem
i hans kærlighed til kvinden.
Ægteskabets sociale logik
Nietzsches biografi viser et par forhastede forsøg fra hans
side på at indgå i ægtestanden. I 1876 frier den unge
professor forgæves til Mathilde Trampedach efter ved
selskabelige lejligheder at have mødt hende hele tre
gange. Seks år senere i Rom gentager et lignende scenarium sig med den før nævnte russerinde, Lou Salomé.
Her er forehavendet imidlertid mere kompliceret, idet
Nietzsches gode ven Poul Rée, som skal agere mellemmand, har samme planer med den smukke Salomé.
Dog, man er vel venner, og Rée modtager afslaget på
Nietzsches vegne. En måned senere i Lucerno gentager
Nietzsche ufortrødent forslaget, denne gang uden
mellemmand, men resultatet er det samme. Den begavede Lou Salomé er interesseret i et arbejdsfællesskab
mellem hende selv, Poul Rée og Nietzsche, men er
absolut uinteresseret i filosoffen i ægteskabelig henseende.
Større betydning synes de afviste frierier imidlertid
ikke at have for Nietzsche. Som Rüdiger Safranski
noterer i sin Nietzschebiografi, går den forsmåede bejler i
alle tilfælde videre med stoisk ro uden at lade sig anfægte
af de mislykkede kærlighedserklæringer. Investeringen i
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Lou Salomé, Poul Reé og Nietzsche

ægteskabsforslagene har egentlig også tjent deres formål,
for i langt højere grad end at opnå en reel forening med
det modsatte køn er det Nietzsches ærinde at få aflivet de
huserende rygter, der udlægger ham som kvindagtig og
kronisk onanist.
Nietzsches egentlige interesse i kvinder udspringer
i stedet hovedsageligt af en intellektuel dagsorden.
Nietzsches moder og søster er de ubegavede undtagelser
fra denne dagsorden, og de får derfor en helt anderledes
medfart. Således skriver han i Ecce Homo om deres virke:
“…her arbejder en fuldkommen helvedesmaskine.
Jeg bekender, at den dybeste indvending mod ‘den
evige genkomst’, min egentlig afgrundsdybe tanke,
altid er min moder og søster.” (s. 129, KSA 6, s.268)
Moderen og søsteren repræsenterer for Nietzsche det
værste ved den konforme tyske småborgerlige ånd,
hvorfor han flere steder angriber det, han kalder
Naumburgermoralen. Naumburg er byen, som Nietzsches
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familie flytter til i 1850, da han er seks år gammel.
Helvedesmaskinen udgør for Nietzsche en indspist
og bekvem livsopfattelse, der ikke efterlader plads til
forandring, men blot kværner løs i den samme skrue.
Med begrebet om den evige genkomst, den egentlig
afgrundsdybe tanke, formulerer Nietzsche et direkte
angreb mod enhver konform tankegang. På den ene side
betegner den evige genkomst et værdimæssigt kampråb,
som fordrer en konstant nyskabelse af værdier og
sandheder. På den anden side er den udtryk for den
filosofiske ånd, der er villig til konstant at tage dette
vilkår på sine skuldre.
Man må forstå livet som en kontinuerlig proces, der
hele tiden skaber sine sandheder på ny og ikke bare
henviser til en småborgerlig Naumburgermoral. Som
sådan er det ikke blot en modstilling til helvedesmaskinens kværnen, men en helt ny indsigt, der er på banen
her.
Godt nok kan Nietzsches generelle holdning
til kvinden kaldes orientalsk i den forstand, som
idéhistorikeren Lars-Henrik Schmidt skriver i sin doktorafhandling Den sociale excorsisme: de skal kende deres plads
i ægtestanden. Men kvinden som sandhedsfigur får
omvendt tillagt en værdi, der udgør den virkelige
genstand for Nietzsches kærlighed, og denne er hævet
milevidt over det almindelige borgerlige ægteskab. Man
må indskrive et andet forhold til den sociale logik, end
det, som ægteskabet understøtter.
Distancen
Nu er det ifølge Nietzsche ikke sådan, at man kan tiltro
kvinden selv at udlægge sin sandhed. Nietzsche mener, at
man over for alt, hvad kvinder skriver, må opretholde en
vis mistro…

“nemlig om ikke kvinden ganske uvilkårligt, også
når hun skriver, til syvende og sidst må gøre hvad
der, i hvert fald indtil nu, har været evigt kvindeligt: nemlig at pynte sig!” (KSA 11, s. 593).
Kvinden selv har ikke nogen privilegeret tilgang til det
evigt kvindelige, men ikke overraskende anser Nietzsche
sig selv for at være den første psykolog, der besidder en
indsigt i det evigt kvindelige.
I Ecce Homo skriver han, at dette helt konkret skyldes
den dionysiske medgift, han som filosof har modtaget ved
at vie sit liv til sandheden. Er man forelsket, er der
nemlig en overhængende fare for at blive sønderdelt af
den elskede kvinde, men med den dionysiske indsigt
gennemskuer man kvindens mænadiske natur. Mænader
var netop de vilde kvinder, der ifølge mytologien lod sig
ophidse af Dionysos og ledsagede ham i bjergene, hvor de
sønderrev dyr og mennesker. Med den dionysiske indsigt
ved man, hvordan man må forholde sig til denne natur og
undgå at blive iturevet af mænaderne. Hos Nietzsche får
kvinden derfor kun lov til at træde frem i distancen, for
det er her, man kan opleve hendes mægtige fortryllelse:
“Kvindernes trylleri og deres mægtigste virkning
er, for nu at tale filosoffernes sprog, en fjerntrækkende virkning, en ‘actio in distans’, men dertil
hører frem for alt - ‘distance’.” (Den muntre videnskab, s. 81, KSA 3, s. 425)
Bindestregen inden ‘distance’ i ovenstående citat
accentuerer i særlig grad distancen til den handling,
kvinden udfolder, som man kun kan overleve ved at
opretholde distancen. Med filosoffen Jacques Derridas
uddybning af kvindefiguren i hans Nietzschebog, Éperons,
bliver denne indsigt så meget desto vigtigere:

“Måske er hun, som ikke-identitet, ikke-figur,
simulacrum, distancens afgrund, distanceringen af
distancen, adskillelsens snit, distancen selv hvis man
stadig kunne sige det, som er umuligt, distancen
selv.” (s.48)
Som sandhedsfigur virker kvinden ifølge Derridas
læsning af Nietzsche altså ikke bare i distancen, hun ‘er’
distancen. Hun præsenterer ved sin fremtrædelse mere
end blot et forhold mellem sandhedens nærvær og fravær, idet hendes fremtrædelse i sig selv betegner den
afgrundsdybe kløft, ethvert forsøg på at indhente sandheden uundgåeligt falder i. Derfor skriver Derrida
også: “Kvinden er et navn for denne sandhedens
ikke-sandhed.” (s. 50). At kvinden optræder som et simulacrum betyder, at en endegyldig og fastlåst sandhed aldrig
kan identificeres med den konventionelle forening af
manden og kvinden. I stedet illustrerer kvindefiguren på
smukkeste vis et ganske andet forhold til sandhedens
konstitution.
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Labyrinten
Nietzsche uddyber kvindefigurens forhold til sandheden
gennem myten om Theseus, Ariadne og Dionysos. Ifølge
denne tager Theseus til kong Minos’ Kreta for at dræbe
den frygtelige Minotauros (halvt menneske, halvt tyr), der
befinder sig i hjertet af en labyrint. Kongedatteren
Ariadne forelsker sig i Theseus og giver ham en ledetråd,
også kendt som Ariadnes tråd, så han kan finde ud af
labyrinten igen og tage Ariadne med sig fra Kreta.
Imidlertid efterlader Theseus hende på øen Naxos, hvor
Dionysos finder og gifter sig med hende. I et fragment,
som Nietzsche skriver i efteråret 1887, får myten en lidt
anderledes drejning, der udstiller visdommen i at opretholde distancen til kvinden:
“Ariadne, sagde Dionysos, du er en labyrint:
Theseus er faret vild i dig, og han har ikke mere
tråd; hvad nytter det så, at han ikke blev ædt af
Minotauros? Det, der nu æder ham op, er langt
værre end en Minotauros.” (KSA 12, s. 402)
Theseus’ udgang af labyrinten har ført ham ind i en langt
mere dødelig labyrint. I stedet for at opleve kvindens
mægtige fortryllelse som en ‘actio in distans’ troede
Theseus, at han kunne annullere distancen og forene sig
med Ariadne, men han har i stedet forvildet sig på
kærlighedens stier. For en helt med høvisk moral er den
eneste tænkelige afslutning på et eventyr at ægte den
kongedatter, han redder. Han ædes derfor op af illusionen
om, at kvindens sandhed ligger i at afvikle distancen og
indtage hende.
Hos Nietzsche bliver det på den måde Ariadne, der
udfolder indsigten i kvindens sandhed, og Theseus, der er
havnet i afgrunden. Nietzsche lader Ariadne understrege
denne pointe, idet hun udtrykker sin kærlighed:“Ved mig
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skal alle helte gå til grunde: Det er min sidste kærlighed
til Theseus: Jeg ødelægger ham.” (KSA 12, s. 402). Den
tyske ordlyd i citatet - “ich richte ihn zugrunde” –
understreger, hvordan Ariadne styrter Theseus til jorden,
og det vil sige lige lukt i afgrunden.
Dionysos derimod kender labyrintens hemmelighed
og ved, hvordan man undgår at gå til grunde.Tråden kan
aldrig trevles op. I stedet må kvindens labyrintiske sandhed blive hans egen mulighedsbetingelse. I Nietzsches
Dionysos-Dithyramben med titlen Klage der Ariadne
påberåber Ariadne Dionysos som sin bøddelgud. Samtidig
forsøger hun at overtale Dionysos til at overgive sig til
hende: “…giv, ja overgiv, grusomste fjende, giv mig dig!” (Ariadnes klage s. 37, KSA 6, s. 400-401). Men
Dionysos træder frem i et lyn og siger formanende:
“Vær klog, Ariadne!… Du har små ører, du har
mine ører: Lad et klogt ord trænge ind i dem! - Må
man ikke først hade hinanden, hvis man skal elske
hinanden?…Jeg er din labyrint”
(Ariadnes klage s. 38, KSA 6, s. 401)
Ved at gøre sig selv til en labyrint opretholder Dionysos
distancen, hvilket også er den visdom, ørets snoede form
symboliserer.
Kvindens krop
Når Nietzsche udstiller kvindefiguren igennem metaforer
- distancen, øret, labyrinten - er det ikke for at tilegne sig
kvinden, men med henblik på at indfri sin kærlighed til
sandhedens konstitution. Derfor må Nietzsche lade
Dionysos selv blive en labyrint og dermed overtage den
sandhed, som netop kvindefiguren præsenterer. Dionysos
ved nemlig hvilken visdom, der ligger gemt i denne
konstitution. I den foruroligende sætning i citatet ovenfor

- at man først må hade, før man kan elske - ligger der
nemlig en henvisning til den dionysiske mytologi.
Tilbage i debutskriftet Die Geburt der Tragödie fra 1872
grundlægger Nietzsche sin ontologi på myten om
Dionysos, der som lille bliver sønderdelt af titanerne for
derefter atter at blive givet tilbage til livet af gudinden for
jordens frugtbarhed, Demeter. Myten beskriver en splittelse af verden, som Nietzsche med et lån fra filosoffen
Arthur Schopenhauer kalder individuationsprincippet.
Schopenhauer bruger dette princip til at vise verdens
fundamentale struktur som en smerte, der opstår ved,
at menneskene grundlæggende har forskellige og
modstridende tilbøjeligheder. For Schopenhauer bliver
tilværelsens mening en flugt fra denne smerte, bl.a. gennem kunstneriske udtryk.
Nietzsche overtager ideen om individuationsprincippet, men omskriver begrebet på den måde, at man i stedet for at flygte fra smerten må tage den på sig som æstetisk præmis for at kunne skabe verden på ny. Genfødslen
af Dionysos udgør i den sammenhæng den kunstneriske
forhåbning om et helhedsskabende udtryk, som kan overskride individuationens smerte. Akkurat den samme indsigt udtrykkes med overgangen fra det at hade til det at
elske, idet den grundlæggende kerne i Dionysos’ skæbne
træder frem i den konstante bevægelse fra smerte til
glæde. Med den dionysiske erkendelse kan man
allerede iagttage den bevægelse, Nietzsche senere i 1881
omformulerer til den evige genkomst.
Overgangen fra smerte til glæde er en konstant
forvandling, hvor der netop ikke vises tilbage til en
bagvedliggende væsenskerne, men hvor der hele tiden må
skabes en helhed på ny. Pointen er, at Nietzsche i sine
tidlige skrifter udlagde denne ontologi med henvisning til
Dionysosmyten, mens han i sine senere skrifter reflekterer den æstetiske mulighedsbetingelse i forhold til
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en social verdens livsfilosofi. Her indsætter han den
konkrete kvindefigur, der forefindes som en lyslevende
social realitet, hvormed den dionysiske indsigt både
uddybes og gøres ekstremt nærværende, idet den kan
aflæses på den konkrete kvindekrop.
Spørgsmålet bliver så, hvordan Nietzsche udfolder
læsningen af denne kvindekrop. Her er det først og fremmest nødvendigt at forstå, at man ikke kan afmaskere
hende for derved at beskue den nøgne sandhed, som
Nietzsche skriver i Fröhliche Wissenschaft: “…vi tror ikke
mere på, at sandhed forbliver sandhed, når man fjerner
dens slør; vi har levet længe nok til at gennemskue
dette…” (KSA 3, s. 352).3 Bagved sløret findes der intet
andet end en afgrund, et simulacrum af en sandhed, som
Nietzsche specielt beskylder videnskabens forfængelighed
for altid at holde fast i. Videnskaben er for Nietzsche
garant for den ubevægelige, stive og konforme borgerlige verdens sandheder, hvor kvindekroppens naturlige og
foranderlige potentiale er størknet i konventionens makeup. Videnskaben og Naumburgermoralen er således to
alen af samme stykke.
Nietzsche introducerer i denne forbindelse det, han
kalder: ”…den evige grundtekst homo natura…”, der er
blevet overmalet med “…den menneskelige forfængeligheds gamle løgne-stads, -skrammel og guldglimmer…”
(Hinsides godt og ondt s. 144, KSA 5, s. 169). Ideen om en
sådan grundtekst fremtræder gennem kvindekroppen,
som må lægge, ja, krop til den løgnagtige udsmykning,
videnskaben ønsker at stilisere den i. Som essens er den
evige grundtekst homo natura langt mere fleksibel, hvilket
egentlig betyder, at den ikke indeholder begrebet om en
essens. Enhver bogstavelig mening er fraværende, og tilbage står kun tekstens krop, der netop konstitueres af
kvindens mange mulige udsmykninger.
På den ene side må den fastlåste videnskabelige logik
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altså afvises, og på den anden side findes der ingen mere
oprindelig sandhed at sætte i stedet for det løgnagtige
skrammel og guldglimmer. Erkendelsen af det umulige i
at finde sandheden forstået som essens betegner derimod
et helt andet sandhedsbegreb.
Mangfoldigheden af kvindens udsmykninger kan
kun opretholdes, hvis enhver fremtrædelse præsenterer
sig som et perspektiv uden at størkne i konventionel
makeup. Ikke overraskende er det Dionysos, der udviser
styrken til at stille sig selv til skue uden at smykke sig med
gammelt guldglimmer, men stolt kan sige:“Jeg - har ingen
grund til at dække min nøgenhed!” (Hinsides godt og ondt,
s. 202, KSA 5, s. 238-239). Det er dog ikke sådan, at den
dionysiske nøgenhed står i opposition til beklædningen,
for den er selv en fremtrædelse. Styrken i den dionysiske
nøgenhed ligger blot i, at dens udtryk harmonerer med
den krop, den dækker.

Nietzsche og civilisationens sygdom
Nietzsches egen biografi forbliver én stor beretning om,
hvordan han hele sit liv opretholder distancen til kvinden
i ægteskabelig forstand. Filosoffens eget liv indfrier aldrig
den borgerlige konvention, der dikterer ægteskabet,
ligesom hans kulturkritiske tanker er et stort angreb mod
denne konventions konformitet. Men valget er ikke
udelukkende bevidst.
Nietzsche føler sig begrænset af den sociale konvention, hvor loven opstiller incestuøse forbud i forhold til
søsteren Elisabeth, som, på trods af sin manglende begavelse, ville være en nyttig kone. Hvad angår Cosima
Wagner er faderskikkelsen Richard Wagner i vejen
- samme Cosima, som Nietzsche i sine sidste dage sender en seddel med beskeden: ‘Ariadne, jeg elsker dig.
- Dionysos’.
Men han er også begrænset i kraft af sin egen
sygdom, syfilisinfektionen, der til sidst skal kortslutte den
eksplosive tænkers hjerne. Sygdommen er for Nietzsche
ikke bare hans egen, men også civilisationens. Han
opfatter den nemlig som den fysiologiske udgave af
den ideologiske kamp, han har udkæmpet mod
Kristendommen. Præster og læger kommer i den
sammenhæng ud på ét, da de begge undlader at helbrede
sygdommen, for derimod at lade ham bære den gemene
civilisations adelsmærke på sin egen krop.
Det kan virke storladent af Nietzsche at ophøje
resultatet af egne livserfaringer til filosofisk indsigt. Dog
er det lige præcis pointen i Nietzsches tænkning, at livets
hygiejne afspejler den stærke ånd, der, som han selv, kan
tage det levede liv på sig og sige med Zarathustra, den
evige genkomsts forkynder: “Var det livet? Så - en gang
til!” (Således talte Zarathustra, s. 127, KSA 4, s. 199).
Denne forkyndelse reflekterer også den berømte
anekdote, som Thomas Mann direkte indskriver i ro-

manen Doktor Faustus, hvor den unge Nietzsche i Köln
uforvarende bliver ledt ind i et horehus. Stum overfor
disse kødets kvinder sætter Nietzsche sig ved et klaver, det
eneste sjælelige væsen i lokalet, og slår et par akkorder an.
Ifølge Nietzsche selv genfinder han derved besindelsen,
og måske løsnede det så meget op for den anspændte
Nietzsche, at han kunne følge de konventionelle regler
for, hvad man nu gør i sådan et hus. Det levede livs evige
genkomst ville for Nietzsche, som for hele civilisationen,
under alle omstændigheder indbefatte sygdommen samt
ikke mindst den handling, der havde påført ham den. Det
er ganske sikkert, at det ikke er sket ved at spille klaver.
Det sociale og civilisationen forhindrer Nietzsche i
den umiddelbare kontakt med kvinden, men hans
distance til kvinden hænger altså også sammen med hans
opfattelse af kvindens konstitution. Det interessante ved
kvinden, og det dæmonisk fængslende for manden, er
hendes evne til at svinge mellem to poler: det umiddelbare (det naturlige, mænadiske, Minotauros i labyrintens
indre), og den forstillede umiddelbarhed (den naive
fremtrædelse, udsmykningen). Naiviteten er genstand for
det konstante hovedbrud hos Nietzsche, for ifølge ham
ved man aldrig, hvornår hun forstiller sig.
Det evigt kvindeliges ‘store psykolog’ er af den
opfattelse, at kvinden ikke selv kender sin hemmelighed i
forstillelsen, men blot naivt praktiserer den. I GötzenDämmerung får uudgrundeligheden denne formulering:
“Man anser kvinden for at være dyb - hvorfor?
Fordi man hos hende aldrig støder på grunden.
Kvinden er endda ikke engang flad.” (s. 26, KSA 6,
s. 63).
Hos Nietzsche er det omsonst at tale om flader af
forskellige erkendelsesniveauer, for der findes kun den
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endimensionale fremtrædelses sandhed, og den kan ikke
afsløres.
Modsætningen til denne uudgrundelighed er
Nietzsche selv, der står spændt ud mellem polerne i
labyrinten. For filosoffen er hans egen natur ikke længere
natur, men en refleksion, der ikke dækker over en
bagvedliggende oprindelse. En sådan oprindelig natur kan
der heller aldrig henvises til hos kvinden, men denne
indsigt opnås først igennem det distancerede forhold til
den umulige forening med hende. Lars-Henrik Schmidt
udlægger det således:
“…derfor er kærlighedsforholdet en metafor for
viljen til sandhed, det labyrintiske spil mellem
metaforer (masker), hvor man fra en metafor
henvises til en anden og herfra til en tredje uden
nogensinde at finde fast grund (i kvinden) - men
denne proces fordobles af indsigten af, at det er det,
man gør.”4
Nietzsches sociale omgang med kvinden bliver et billede
på den filosofiske erkendelse, og det ultimative udtryk for
denne erkendelse indskriver han i kvindens figur. Hele
tiden må man cirkle rundt om de forskellige kategorier,
der kan forklare verden, f.eks. den evige genkomst,
ligesom man må cirkle rundt om kvinden uden nogensinde at fange hende. Hun er spotsk og forførerisk, og
derfor er hun sandheden om livet.
Det dionysiske smil
At Nietzsche mindst en gang i kødelig forstand trods
alt indhenter distancen og pådrager sig civilisationens
sygdom, bliver paradigmatisk for hans filosofi, og i sidste
ende besegler det hans skæbne. Schmidt mener, at sindssygen var et strategisk træk fra Nietzsches side, hvorved
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han til sidst kunne få lov til at smide sin maske, sin reflekterede filosofiske natur, og endelig give sine følelser
naturligt afløb. På den måde får de sidste sindssygesedler,
han sender rundt, underskrevet Dionysos og Den
Korsfæstede, karakter af, at han med sit liv vil indtage en
verdensforløsende rolle. Det kan være. Men måske blev
han bare sindssyg.
Mere sandsynligt er, at Nietzsche, på trods af overbevisningen om sin genialitet, så på sine egne forløsende
egenskaber med et ironisk smil. Et smil som hos den
sønderdelte Dionysos, hvorom det hedder i tragediebogen, at hans smil skabte Olympens guder, mens hans
tårer skabte menneskene. Selvom Nietzsches samtid gik
med den forestilling, at det syge og gale menneske havde
en privilegeret indsigt i livets store hemmeligheder, er det
svært at forestille sig en verdensforløser med syfilis
og kronisk migræne. Men Nietzsche fremlagde med sin
filosofi et livsperspektiv, han selv kunne stå inde for. Han
udstillede civilisationens sygdom og overvindelsen af den
som en anden Dionysos - uden at dække sin nøgenhed.
En nøgenhed der var sin egen dekadence bevidst, som der
står i Der Fall Wagner:
“Ligesom Wagner er jeg et barn af denne tid, dvs.
en décadent. Men der er den forskel, at jeg forstod
det, at jeg vægrede mig derimod. Filosoffen i mig
vægrede sig derimod.” (Tilfældet Wagner. Et musikerproblem, s. 9, KSA 6, s. 11)
Nietzsches liv leves med denne filosofiske holdning, der
ikke fortrænger menneskets dekadente karakter, men må
medtænke den i eftersøgningen efter et nyt fundament
for indsigt. Derfor skrev han også, at man endelig ikke må
forveksle hans værker med værkfrembringeren. Muligvis
er skaberen gødningen for det blomstrende værk, men

Nietzsche understreger, at den skabende grobund ligeså
vel kan være en mødding.
På den måde giver det god mening at anvende
Nietzsches liv som eksempel på hans filosofiske tanker.
Han skånede ingen i sin kulturkritik, end ikke sig selv.
Men samtidig viste han vejen til en anderledes sandhedsforståelse, som han udstillede med sin egen nøgenhed, der
var et frontalangreb på Naumburgermoralens sociale
konformitet. Og med en kærlighed til kvindens mangfoldige udklædninger, der ophøjede hende til ikke blot at
være en social bekvemmelighed, men billedet på selve
verdens sandhed.
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Unhappy Alone?
Kærlighedens vilkår hos Wong Kar-Wai

Af Katrine Sommer Boysen
og Sophie Engberg Sonne
“Eroticism in the film is joyless, suspended
between boredom and melancholy. For all the
fallen angels that inhabit this space, the right
distance from the real is never found.” (Ackbar
Abbas i Lalanne et al.: Wong Kar-Wai, s. 75)
Den Hongkong-baserede filminstruktør Wong Kar-Wai
laver film, der i den grad adskiller sig fra det, vi er vant til
at se i Vesten. Hans film er en genremæssig hybrid mellem
aggressiv action, art film, løssluppen humor og kærlighedshistorier. Med undtagelse af hans 60’er-Hongkongportræt In the Mood for Love (2000) har filmene desværre
ikke været vist i de danske biografer. Men i resten af verden har de gået deres sejrsgang på diverse filmfestivaler.
Wong Kar-Wai har skabt et helt unikt univers, der er
præget af et stærkt filmsprogligt og æstetisk raffinement.
Desuden kaster han i sine tre samtidsfilm, Chungking
Express (1994), Fallen Angels (1995) og Happy Together
(1997) et skarpt blik på vor tids mellemmenneskelige
forhold, der – hvis vi skal tro Wong Kar-Wai – har kendt
bedre dage.
Det er med udgangspunkt i disse tre film, at vi i
det følgende skal præsentere Wong Kar-Wais billede af
kærlighedens vilkår i nutiden – og her ikke blot kærligheden, som den udspiller sig mellem mennesker, men
også kærligheden til storbyen Hongkong.

“It’s my fate to be single”
Sådan siger en af personerne i Wong Kar-Wais Ashes of
Time (1994), og med den replik rammes noget helt centralt i Wong Kar-Wais univers: det at være alene. Hans
verden er befolket af individer, der alle synes løsrevet
fra familie- eller samfundsmæssige relationer. Dette er et
alment kendetegn for den moderne verden, men i særdeleshed for det moderne Asien, hvor den moderniseringsproces, som vi i Vesten har levet med i mange år, har
fundet sted over blot én generation. Hermed står den
traditionelle verden med ét over for det ekstremt moderne, og Asiens traditioner for familiesammenhold er i de
senere år blevet udfordret af en ekstrem individorientering. Denne udvikling kan Wong Kar-Wais personer ses
som eksponenter for.
Alle er de singler og forældreløse (i hvert fald i metaforisk forstand), alle tilhører de den samme generation.
Familien er enten helt fraværende eller noget, personerne
flygter fra (som i Happy Together, hvor faderen aldrig har
accepteret sønnens liv). Endvidere er det påfaldende, at
Wong Kar-Wais ’helte’ trods de brudte familierelationer
ikke synes i stand til at skabe et nyt fællesskab. I stedet
eksisterer de som enkeltpersoner i isolation blandt
hinanden.
Ud fra dette golde univers skaber Wong Kar-Wai
paradoksalt nok film, der hylder drømmen om kærligheden, hvor uopnåelig realiseringen af denne drøm end
måtte synes.
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”55 timer senere var jeg forelsket i den kvinde”
Chungking Express udspiller sig i
Hongkong, nærmere bestemt i
området omkring Chungking
Mansions, et uover skueligt boligkompleks med madboder og butikker placeret midt i Hongkong
turistkvarter Tsimshat-sui. Her har
Wong Kar-Wai plantet fast-foodboden Midnight Express, der kommer til at danne udgangspunkt for
filmens to ulykkelige kærlighedsfortællinger. Begge ud- spiller sig
mellem en ensom politimand og en
ensom ung pige med udlængsel.
Filmens mystiske hybride rum spejles på plotniveau af en
række uafsluttede handlingstråde, der aldrig samles til et
hele.
Chungking Express indledes med en vild kameraflugt
gennem myriader af gange – det er svært at afkode, hvor
man befinder sig; om der er tale om en lufthavn, en banegård eller et boligkompleks. Kameraet bevæger sig hastigt
gennem disse upersonlige transitrum i hælene på en smuk
kvinde med sorte solbriller og blond paryk. Kvinden viser
sig at være involveret i narkosmugling.
Ved et tilfælde støder hun pludselig ind i en mand –
politibetjent 223, He Qiwu, der forfølger nogle kriminelle og derfor ikke har tid til at standse og undskylde.
Narrationen stoppes ikke, men filmens tempo brydes op,
først fortælles i stop-motion, så fryses billedet helt. Hertil
lyder He Qiwus voice-over:“Da vi var nærmest, var vi kun
0,01 cm fra hinanden. 55 timer senere var jeg forelsket i
den kvinde.”
Som tilskuer ledes man til at tro, at filmen vil handle
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om denne forelskelse eller om den helt oplagte kriminalintrige, sådan som det ville være tilfældet i en klassisk
filmfortælling. Men da vi atter møder He Qiwu, er han
opædt af en anden kærlighedsproblematik: han lider af
kærestesorg. Han er lige blevet forladt af sin kæreste May,
der er gået fra ham den 1. april. Forsmået og desperat
beslutter han sig først til at give hende en måned til at
komme til fornuft og komme tilbage til ham. Men May
har ikke i sinde at komme tilbage; hun har, som indehaveren af Midnight Express allerede har informeret ham
om, fundet en anden.
I sin sorg beslutter han sig derfor om aftenen den 30.
april for at forelske sig i den første kvinde, der kommer
ind på den bar, hvor han sidder for at drukne sine sorger.
Kvinden, der træder ind, er den mystiske blonde kvinde,
som han løb ind i og erklærede sin fremtidige kærlighed
til i filmens begyndelse. Men da de nu mødes igen på
baren, har ingen af dem skænket hinanden en tanke i de
forløbne 55 timer.

Voice-over’ens indledningsvise løfte om en romantisk
forelskelse dementeres totalt. He Qiwus såkaldte forelskelse fremstår ikke som andet end en bevidst beslutning
– en fiks idé, et kalkuleret forsøg på at glemme.
Forelskelsen har intet med den blonde kvinde at gøre;
hun befinder sig bare i et privilegeret rum på et privilegeret tidspunkt, og i kraft af sin blotte tilstedeværelse
bliver hun det tilfældige objekt for hans fremtvungne
følelser.
Ydermere står det hen i det uvisse, om He Qiwu
overhovedet genkender hende fra deres tidligere
sammenstød. Den bizarre kulmination på ’kærligheds’intrigen bliver, at de to tilbringer natten sammen, dog
uden at noget seksuelt finder sted. Hun falder i søvn, og
han forspiser sig i hotellets room service-lyksaligheder.
Denne patetiske fortælling om en uromantisk romance
mellem en politimand og en narkosmugler udgør første
halvdel af Chungking Express.
California Dreaming
Filmens anden historie omhandler den navnløse politibetjent 663, der også er blevet forladt af sin kæreste. Han
indtager dagligt alle sine måltider i Midnight Express,
hvor ejeren fungerer som lige dele kok og sjæletrøster.
Her bliver 663 genstand for servitricen Fayes opmærksomhed og spirende forelskelse. Interessen er imidlertid
ikke gensidig, da 663 stadig sørger over bruddet med
kæresten.
Faye skaffer sig adgang til hans lejlighed, hvor hun
langsomt begynder at forandre hans hjemlige omgivelser.
Her gør hun rent og udskifter hans ting med sine egne,
hun sætter billeder op, udskifter hans gamle tøfler med et
par nye og opnår således – uden hans vidende – en grad
af fortrolighed med hans liv og vaner. Hun oplever en
form for nærvær med ham gennem hans ting.

Langsomt synes også 663 at fornemme en forandring, han påvirkes muligvis indirekte af Fayes ændringer
af hans hjem. Også hos ham begynder følelserne for
hende at vokse, til trods for at han ikke ved, at hun er
skyld i de forandringer, han mærker.
Faye er på ingen måde i stand til at give udtryk for
sine følelser, og hendes eneste adgang til ham er via rummet. Rummet bliver således forbindelsesleddet mellem de
to; rummet italesætter det, de ikke kan sige til hinanden.
Kommunikationen gennem rum bliver et billede på den
grundlæggende ensomhed; personerne i filmen søger at
bryde ud af deres individuelle skaller og etablere en reel
kontakt og et egentligt nærvær.
Men det er dømt til at blive ved tanken. Da betjent
663 endelig tager sig sammen til at invitere Faye ud, forlader hun landet, da hun har besluttet sig for at blive
stewardesse. Hun har filmen igennem lyttet til The Mamas
and the Papas’ California Dreaming. Sangen, der løber som
en auditiv rød tråd gennem denne fortælling, udgør et
billede på hendes udlængsel, der altså til sidst udmønter sig
i en reel flugt til drømmelandet Californien.
Både på location-, plot- og personniveau har Wong
Kar-Wai med Chungking Express således favoriseret delene over helheden. Hele filmen udspiller sig som nævnt i
et tæt beboet og kommercialiseret område, hvor bolig- og
forretningsområder smelter sammen for at danne et sammensat urbant rum, hvor det offentlige og private virker
uadskilleligt. På samme måde som man som tilskuer
aldrig får samlet disse rumlige omgivelser til et overskueligt hele, falder også fortællingerne fra hinanden i stedet
for at forenes.
Mange fortællemæssige veje krydses, men bemærkelsesværdigt lidt mening opstår i møderne. Menneskene
indgår ikke i større sammenhænge, men bevæger sig
rundt i deres og hinandens liv som rastløse satellitter.
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Indtrykket af disse individers afstumpethed forstærkes blot
af den formelle og rumlige uro, kameraet og klipningen
skaber. Fayes problem synes at være, at hun – på trods af
sin utrættelige energi og bevægelse – aldrig for alvor får
udrettet noget; hun er “always in motion and never in
action,” som filmteoretikeren Jean-Marc Lalanne udtrykker det. Det samme kan siges om He Qiwu. Personernes
umotiverede og ukoordinerede færden forandrer ikke
noget, men opnår i filmen karakter af en næsten abstrakt
– men meningsløs – mekanisk ballet af bevægelser.
Trods håb og hensigter forplanter kærligheden sig
således aldrig til virkeligheden. Men kærligheden er
dog stadig et mål for personerne i Chungking Express.
Personerne i Wong Kar-Wais efterfølgende film, Fallen
Angels, synes at have tabt dette mål definitivt af syne.
Rum og rum imellem
I endnu højere grad end Chungking Express er Fallen
Angels en film med en ujævn struktur. Den præges af et
virvar af fortælletråde. I den første lange sekvens af Fallen
Angels følger kameraet en ekstremt smuk kvinde, der iført
latexkjole, netstrømper og stiletter bevæger sig selvsikkert
gennem en svært gennemskuelig netstruktur af gange,
rulletrapper og susende tog. Hun er assistent for en lejemorder og på vej til at gøre en lejlighed klar, som
lejemorderen flytter ind i før et forestående mord.
Alle de planer og oplysninger, han skal bruge til at
fuldføre missionen, faxer hun til lejligheden. Der er på
intet tidspunkt fysisk eller verbal kontakt mellem parterne. Deres eneste forbindelse er elektronisk. Efter endt
opgave rengør kvinden atter lejligheden for at slette
ethvert spor.
Imidlertid bliver hun forelsket i den lejemorder, hun
aldrig har mødt. Skønt hun intet ved om ham, vokser
hendes betagelse og længsel efter hans nærvær.
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Alene i lejligheden gennemroder hun hans affald for
at finde afslørende spor om hans person (blandt andet
hvilken parfume, han bruger, og hvilke barer, han frekventerer), hvorpå hun ved fantasierne om ham onanerer
- liggende på den seng, hvor han har overnattet.
Hun opsøger også hans stambar, og her kommenterer
hendes voice over eksplicit deres forhold: “Jeg sætter mig
altid ved det bord, han sad ved. Det får mig til at føle mig
tættere på ham.”
Der er tale om et pseudonærvær, ligesom også forelskelsen har surrogatkarakter. Dette bliver særlig tydeligt,
da de to endelig møder hinanden på en bar, og intet sker.
Der er ingen som helst kontakt eller reel interesse.
Nutiden kræver handling, men nuet gør dem handlingslammede. Når det virkelige kommer for tæt på, bliver
det uinteressant for personerne - fuldstændig som i
Chungking Express, hvor Faye stikker af til Californien, da
663 endelig fatter interesse for hende.
Den ensomme kærlighed
Barscenen, der udspiller sig mellem lejemorderen og hans
kvindelige hjælper, er karakteristisk for Wong Kar-Wai.
Der er hverken dialog eller kommunikation; blot personernes separate voice-overs, der filosoferer over den tabte
mulighed for et forhold. Øjeblikket synes på forhånd
forpasset.
Forsvinding er et genkommende fænomen hos Wong
Kar-Wai:Ting forsvinder, før de er realiseret. Når dette er
tilfældet, er det fordi nostalgi hos Wong Kar-Wai ikke er
en længsel efter fortiden, men derimod efter nutiden,
sådan som Jean-Marc Lalanne udtrykker det:
“Because true nostalgia, the saudade, is not a nostalgia for the past (…) but rather the nostalgia for
the present, the melancholic awareness that the

present is always what is in the process of coming
apart, of ceasing to exist.” (Lalanne et al., s. 24)
Afstanden mellem personerne og nuet understøttes også af
deres voice overs, der konstant lægger distance til det, der sker.
Det viser sig dog hurtigt, at forholdet mellem lejemorderen og kvinden i virkeligheden ikke har filmens
interesse. I stedet er filmens og kameraets vedholdende
fascination den masturberende kvinde, der filmes smukt
med stilistisk distance, velovervejede kameravinkler og
suggestiv, inciterende musik.
Fra kvindens side synes der på samme vis at være tale
om en auto-erotisme; det vil sige fantasier og melankolske billeder uden objekt. Idéen om et frugtbart kærlighedsforhold er kuldsejlet, da hendes selvtilstrækkelighed
på alle niveauer tager over; dialogen erstattes af monolog

og voice-over, og gensidig erotisk tiltrækning erstattes af
masturbation. Kommunikationen er på alle planer forsvundet.
Som tilskuer oplever man en fuldstændig ensidig
kærlighed, der ikke har retning mod andet end sig selv
som begreb. Den faktiske udlevelse af kærligheden finder
aldrig sted, hvorfor filmene heller ikke taler til tilskuerens
medfølende engagement. Man sidder på intet tidspunkt
med oplevelsen af, at de to personer for enhver pris skal
have hinanden. For filmen - og personerne - er ligeglade.
Fallen Angels er, som Chungking Express, ikke for alvor
interesseret i kærlighedshistorierne: de føres ikke til dørs
og kommer derfor til at fremstå besynderligt uforløste.
Enhver mulighed for kærlighed i filmene dræbes således
med sikker hånd, og personerne lades i stikken hver med
deres ensomme voice-over.
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Unhappy Alone
I Happy Together - filmen, som Ackbar Abbas kalder
“Wong’s version of the gay road movie” (Lalanne et al.,
s. 39) - er fortællingen sat i forgrunden. For en gangs
skyld lades filmens to hovedpersoner og deres indbyrdes
forhold ikke i stikken.Wong Kar-Wai udtalte selv om filmen: “Det var ganske enkelt en historie om kærlighed”
(interview i Positif, december 1997).
Denne noget mere afdæmpede film fortæller om
kærlighedsforholdet mellem to mænd, Fai og Ho, som har
forladt deres hjemby, Hongkong, for at rejse rundt i
Argentina. Deres mål var oprindelig at opleve vandfaldene ved Iguaçu, men trods talrige forsøg er de aldrig nået
frem, og de er i stedet havnet i en minimal lejlighed i
Buenos Aires uden en krone på lommen.
Filmen indledes med en meget grafisk homoseksuel
scene, og lidenskaben mellem de to er ikke til at tage fejl
af. Passionen tager dog sjældent den blide og intime kær-

88 Kulturo nr.18/2004

ligheds parti, men slår i stedet over i mistænksomhed,
frustration og barnlig vrede. Brud og forsoning bliver det
centrale i filmens kredsen om parrets konstante magnetiske tiltrækning og frastødning af hinanden. De er som
sårede dyr, der ikke kan leve sammen, men alligevel ikke
kan undvære hinanden.
Efter det første alvorlige brud bliver Fai dørmand på
en tangobar i Buenos Aires, og til Fais store vrede og
ærgrelse prostituerer Ho sig. De kan dog ikke helt
glemme hinanden, og Ho vil gerne “start over again” - en
replik, der siges gentagne gange, og som viser det cirkulære i deres forhold - mens Fai er tilbageholdende. De
elsker hinanden, men på en så passiv-aggressiv måde, at
kærligheden mellem dem aldrig finder passende udtryk.
Cirka en time inde i filmen sker det endelige brud
mellem dem, hvorefter filmen følger deres veje væk fra
hinanden. Fai opsøger endelig Iguaçu uden Ho og når
således deres fælles mål alene. Herefter tager Fai tilbage til

Hongkong, mens Ho bliver i Buenos Aires. Dette
kommer også til at stå som filmens konkluderende kommentar til kærlighedens fald.
Kærlighedens veje og vildveje
Happy Together tematiserer tabet af kærligheden. Fai og Ho
er sat uden for deres normale omgivelser og lever som
fremmede på den anden side af kloden. Men deres rejse
har ingen dannelsesfunktion, og i Happy Together lider den
nomadiske tilværelse samme kranke skæbne som kærligheden; Fai og Hos omflakkende eventyr ender blindt,
ligesom deres kærlighed løber panden mod en mur.
Både deres hjemløse flakken og deres hektisk krævende kærlighed ligger under for det, filmteoretikeren
Ackbar Abbas kalder ’disappointment’ (Abbas i Lalanne
(et al.): Wong Kar-Wai, p. 79) – trods et udtrykt ønske
møder de aldrig deres kærligheds ultimative mål, og forholdet ender i en skuffende kadence for til sidst helt at
blive opgivet. Billedet på deres kærlighed er en lille kitschet lampe, der forestiller det vandfald, de aldrig når frem
til sammen.
Imidlertid ser man paradoksalt nok tidligt i filmen en
sekvens med de faktiske vandfald til lyden af Caetano
Velosos melankolske sang “La Paloma” – en sekvens, der
ikke kan forklares inden for fortællingens univers, da
ingen af filmens personer på det pågældende tidspunkt
har set vandfaldene. Det er, med Jean-Marc Lalannes ord:
“an image shown before having been seen” (Lalanne et
al., s. 18) – en slags mystisk udefrakommende kommentar.
Billedet af vandfaldene skaber et kontemplativt rum,
der ikke stammer fra fortællingen, da Fai og Ho jo netop
ikke når frem til målet sammen. Men det bevirker, at
tilskueren tilbydes en bid af den drøm, der for filmens
personer står som det ultimative kærlighedsmål, og som

eksisterer selvom de ikke er i stand til at realisere det. For
dem i fællesskab eksisterer imidlertid kun repræsentationen – lampen, der som tegn er evigt løsrevet fra sit objekt.
Drømmen om tosomhed er således slået over i sin
modsætning; den absolutte ensomhed.
Stedet til stede
Det geografiske sted spiller en meget væsentlig rolle i
Happy Together, hvor Buenos Aires modstilles med
Hongkong – den by, filmens personer har forladt og
længes efter. På den måde opstår der et mentalt rum
mellem det hjemlige og det fremmede. Buenos Aires
fremstilles tydeligvis som en modsætning eller antipode til
Hongkong; byen ligger bogstavelig talt på den anden side
af jorden – når det er dag i Buenos Aires, er det nat i
Hongkong og omvendt. Denne spejling illustreres gentagne gange, da filmen viser et billede af Hongkong, der
bogstavelig talt vender på hovedet; en indstilling, der må
tolkes som Fais længsel efter sin hjemby.
Hongkong er således altid til stede som følelsesmæssig klangbund i filmen, skønt den foregår i Argentina, og
personernes konstante følelse af fremmedhed læses op
imod den mentale tilstedeværelse af den asiatiske verden.
Fremmedheden er dermed forlenet med en vis melankolsk længsel; Fai og Ho lever som turister i et andet land
og længes efter Hongkong. Hvor deres kærlighed til
hinanden altid er af en destruktiv karakter, rummer
længslen efter hjembyen en langt blidere udtrykt kærlighed.
I forhold til de mange veje, der krydser hinanden, er
det i sandhed slående, at ingen forhold varer ved i Wong
Kar-Wais univers. Drømmen om et liv ’happy together’
synes at være en ikke-realiserbar utopi. I Happy Together
når filmens personer selv frem til denne konklusion: Fai
og Ho indser, at de ikke kan være lykkelige sammen. Ikke
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desto mindre spilles The Turtles’ sang Happy Together i
filmens slutning, da Fai er vendt tilbage til Hongkong.
Sangen kommer til at fremstå som en ironisk kommentar
til deres forhold, da de gennem filmen snarere har været
“unhappy alone” – ensomme og ulykkelige, hver for sig.
Happy Together kan måske umiddelbart synes mere
optimistisk i sit syn på kærligheden end de to foregående
film, men bag titlen gemmer der sig en ironisk hårdhed,
en afskrivning af muligheden for nogensinde at blive
lykkelig med et andet menneske.
Omvendt kan titelsangen måske, som filmen som
helhed, i stedet tolkes som en kærlighedserklæring til den
asiatiske storby, understreget af de ekvilibristiske billeder
af Hongkongs infrastrukturelle net. Sangen spilles nemlig,
idet man ser Fai tilbage i metroen i Hongkong, lykkeligere end nogensinde tidligere i filmen. Her finder én
længsel sin forløsning – selv om kærligheden mellem
filmens hovedpersoner har lidt skibbrud. Det symbiotiske
kærlighedsforhold til byen kan måske lindre eller helt
erstatte savnet efter den anden. Byen, snarere end den
tabte mulighed for et menneskeligt kærlighedsforhold,
bliver filmenes objekt for melankoli.
En urban romance?
Tabet af kærligheden, der altså ikke ledsages af en traurig
klagesang, er hos Wong Kar-Wai erstattet af et nærmest
melankolsk forhold til byen. Det melankolske synes mest
udtalt i Happy Together, da byen - Hongkong - her mere
end i de foregående film bliver et objekt for længsel,
eftersom hovedpersonerne befinder sig på afstand af byen.
Afstanden til Hongkong synes at forlene byen med et
utopisk skær.
Selve Hongkong præsenteres ikke i brede, overbliksdannende billeder, men af billeder optaget nede i byens
rum, i gaderne og gyderne, passagerne og gangene –
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et valg, der udtrykker intimitet med byen.Vi befinder os
i byens usynlige mellemrum, som Wong Kar-Wai trækker
frem fra anonymiteten og gør centrale. Dette gælder både
betjent 663’s lejlighed, som har direkte udkig til en transportterminals rulletrappe, og den lejlighed, lejemorderens
partner klargør inden det forestående mord.
Personerne er afstumpede i deres forhold til hinanden, men bevæger sig sikkert rundt i de rumlige
omgivelser, der nogle gange næsten bliver forlængelser af
den menneskelige krop. Altid er byen den fysiske ramme
for handlingen, men via den usædvanlige skildring af
byens rum synes Hongkong at træde ud af sin funktion
som ramme og påkalde sig rollen som den primære aktør.
Filmene bliver dermed ikke bare et generationsportræt,
men også et nærmest sociologisk portræt af en by og dens
indbyggere. Og det er en kærlighedshistorie.
Drømmen lever
Ud fra filmene kan det synes oplagt at afskrive Wong KarWai som en besk nihilist på kærlighedens vegne. I
filmene er der i hvert fald ingen forhold, der synes at
lykkes. Men der er trods alt ømhed over for de ensomme
individer at spore fra instruktørens side. For selv om han
i den grad tager stikprøver af en tidsånd, hvor kærlighedens traditionelle tosomhed forekommer at være en tabt
mulighed, så er det tydeligt, at Wong Kar-Wai – på trods
af de nederlag han lader filmenes personer lide – stadig
tror på drømmen om kærligheden.
Man mærker det i hans trods alt følsomme skildring
af personerne og i filmenes åbne slutninger. Drømmen
om at være to går muligvis under, men nye drømme
opstår; Faye rejser til Californien og Fai tager endelig
hjem til Hongkong. Set i den optik er Wong Kar-Wais
film kærlighedsfilm af en nøgtern og ærlig karakter, idet
han forholder sig til den verden af individorientering som

i sociologisk og kulturhistorisk forskning længe har været
en realitet. At skabe kærlighedsfilm ud fra denne optik vil
nødvendigvis give andre resultater end den metervare, der
spyttes ud fra Hollywoods romancefabrik.Wong Kar-Wai
lader ofte fortællingerne ende ulykkeligt, men han synes
ikke dermed at ville udelukke enhver mulighed for lykke.
Skønt der ikke gives noget bud på hvornår og hvordan,

eksisterer drømmen endnu: Drømmen om, at kærligheden engang vil kunne løsrive os fra kedsomheden og
melankolien.
Katrine Sommer Boysen og Sophie Engberg Sonne studerer
begge Moderne Kultur & Kulturformidling ved Københavns
Universitet.
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The
Chase
is
Better
than the Catch
Meget kedsomhed, lidt kærlighed og
en forsvindende subjektivitet...

Af Mikkel Bagge Lange
“Kedsomhed er et varmt, gråt klæde, som på
indersiden er beklædt med det mest glødende,
farverige silkefór.Vi svøber os i dette klæde, når vi
drømmer” (Walter Benjamin: Passageværk)
Kedsomhed har kun været et centralt kulturelt fænomen
i et par hundrede år. Den knytter sig til moderniteten,
hvor mennesket begynder at opfatte sig selv som et
individuelt væsen; et subjekt, der indgår i forskellige
meningssammenhænge, hvor det kræver en mening af
såvel verden som af sig selv. Uden dette krav ville kedsomheden ikke eksistere.
Problemet er, at kedsomhed kun kan begribes negativt, som grundlæggende fravær af personlig mening. I
denne forstand kan kedsomhed synes beslægtet med
meningsløshed. Meningsløshed kan karakteriseres som
abstinens efter mening, hvor kedsomheden er det ubehag,
der kommunikerer, at behovet for mening ikke er tilfredsstillet.
Men når vi vil ubehaget til livs, angriber vi gerne
symptomerne, mens sygdommen forbliver ukureret.
Underholdningsindustriens enorme omfang og vores
stigende forbrug af rusmidler kan betragtes som udtryk
for kedsomhedens udbredelse. Ligeledes kan vores desperate jagt på kærligheden, som den kommer til udtryk
gennem datingprogrammer og stigende kontaktannoncemængde på Internettet, i aviser og andre steder, ses som
desperate forsøg på at tilføre livet en kortvarig spænding
og mening, der skal forhindre den utålelige kedsomhed.

Til trods for kedsomhedens udbredelse har den aldrig
været et attraktivt emne for kunstnerisk behandling.
Dette kan hænge sammen med, at kedsomheden er uden
forbindelse til begreber som visdom, følsomhed og
skønhed, der som bekendt gør melankolikeren så charmerende.Tilmed mangler den depressionens selvfølgelige
alvor, hvorfor den er mindre interessant for psykologer og
psykiatere.
Selvom kedsomheden ikke er blevet helliget den største
interesse, har den dog alligevel sat sig visse spor. Lige siden
den franske baroktænker, fysiker og matematiker Blaise
Pascal (1623-1662) i midten af 1600-tallet formulerer,
hvordan mennesket uden Gud er henvist til et liv i
kedsommelig ulykkelighed, har kedsomheden stået centralt i den franske litteratur og fået en form, der, som man
vil se hos Gustave Flaubert og Samuel Beckett, vidner om
en svindende subjektivitet.
Kedsomheden optræder i alle tre tilfælde i forbindelse med en problematisering af kærligheden.
Kærligheden er, som kedsomhedens utopi, ét af mange
frugtesløse forsøg på at finde den tabte subjektive mening.
En form for kærlighed - den menneskelige ulykke
Pascal udfolder I sin aldrig færdiggjorte og posthumt
udkomne Pensées (da. Tanker) sine tanker om den menneskelige eksistens uden Gud, og kredser i denne forbindelse om begreberne kedsomhed (fr. ennui) og adspredelse
(fr. divertissement).
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Udgangspunktet for Pascal er imidlertid ikke transcendentalt, men matematisk. Den ideelle, matematiske
metode ville for Pascal være at definere alle udtryk og
bevise alle påstande. Da dette ikke lader sig gøre, må man
stille sig tilfreds med, at de fundamentale udtryk er udefinerede, og de grundlæggende påstande ubeviste.
Menneskets fornuft kan ikke bevise eller begrunde de
fundamentale principper og sandheder, hvilket fører
Pascal til erkendelsen af, at mennesket i sidste instans er
afhængigt af Gud. Uden Gud er mennesket intet, og uden
troen på Gud har livet ingen mening.

Død.” (s. 65) Denne tanke er fundamental for Pascal, som
ser bevægelsen som det eneste, der kan holde mennesket
i live. Uden bevægelse og adspredelse ville mennesket dø,
ikke kun fordi dets krop som natur ville visne og blive til
intet, men fordi det ville dø af kedsomhed.
I virkeligheden er det, Pascal siger, en gentagelse af,
hvad der står skrevet i de første vers af Prædikerens Bog:
“Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed!
Hvad vinding har mennesket af al den flid, han gør
sig under solen?”
Alt, hvad det gudløse menneske gør, er meningsløs,
tom forfængelighed. Uden Gud er mennesket dømt til
kedsomhed. Kedsomheden er på den ene side det mest
uudholdelige i den menneskelige tilværelse, men er på
den anden side det, der forhindrer én i at dø, idet man
konstant tvinges til at adsprede sig selv med diverse
forretninger og beskæftigelser. Uden sådanne ville
mennesket føle “sit intet, sin Forladthed, sin
Utilstrækkelighed, sin Afhængighed og sin Tomhed”
(s. 65) og ville derved gå til grunde. I fraværet af forholdet til Gud, vender mennesket sig mod fornøjelser for
at glemme sin elendige tilstand, men dette virker bare
ødelæggende, da fornøjelserne fører det længere væk fra
Gud.

Det vanskelige ved Pascals udtryk er, at han overfører
strukturer fra matematik, fysik og biologi til sine analyser
af den menneskelige eksistens. For Pascal er menneske og
natur tæt forbundet, idet deres grundvilkår er det samme.
Han benytter i det hele taget ofte naturen som analogi for
menneskets skæbne. I en af sine aforismer skriver han:
“Vor Natur ligger i Bevægelse. Fuldkommen Hvile er
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Pascal beskriver kedsomheden som et væsenstræk ved
mennesket. De mennesker, der møder deres kedsomhed,
har langt større selvindsigt end de, som flygter blindt ind
i adspredelserne. I kedsomheden er mennesket helt og
fuldt overladt til sig selv. Dette er ensbetydende med at
være overladt til et intet. Lidelser kan i dette perspektiv
være at foretrække frem for kedsomheden, idet lidelsen i

det mindste er noget. Men siden mennesket er så privilegeret et væsen, at det ikke behøver at hengive sig til
lidelsen, vælger det at ofre sig til adspredelserne. Og så vil
kedsomheden stå der på ny som et uomgængeligt faktum. For Pascal er forholdet til Gud derfor den eneste
varige kur mod kedsomheden.
En uudholdelig ro
Pascal forrykker altså den positive opfattelse af begrebet
ro, vender det på hovedet og siger, at det, der i virkeligheden gør mennesket ulykkeligt, er stilstanden og ikke de
objekter, det giver skylden for sin ulykke. Som resultat af
sine tanker omkring menneskets urolige færden er han
nået frem til følgende højaktuelle konstatering:
“al Menneskenes Ulykke kommer af ét eneste: at
de ikke kan blive roligt siddende i deres Værelse.
Hvis en Mand, der har nok at leve af, kunde finde
Glæde ved at blive roligt hjemme, vilde han aldrig
forlade sit Hus for at befare Havene eller drage paa
Belejringstogt mod en Fæstning. Man vilde ikke i
dyre Domme købe sig en Post ved Hæren, hvis det
ikke netop var, at man fandt det uudholdeligt at
sidde fast i en By, og man styrter sig kun rundt i
Selskabelighed og Fester og Spil, fordi han ikke kan
blive hjemme og være glad.” (s. 66)
Citatet er kendetegnende for Pascals aforisme-stil, der er
gennemsyret af den moderne erkendelse, at en gennemsigtig, rationel sammenhæng i natur og samfund ville
dementere sig selv, hvis den blev gjort til et system.
Virkeligheden beskrives som en blanding af det almene
(‘mennesket’) og det individuelle (‘han’), som en konkret
situation, der nærmest virker billedlig. Indledningsvis
kommer han med en absolut påstand (‘al menneskenes

ulykke kommer af ét eneste’), der følges af billedet af en
urolig mand i et værelse – umiskendeligt en replik til
Descartes ego. Muligheden for et selvberoende subjekt
bliver relativeret af det efterfølgende, hypotetiske ‘hvis’.
Mennesket er nemlig ikke et væsen, der kan eksistere
alene, men må konstant distrahere sig selv. Adspredelsen
kan give indtryk af at være at foretrække frem for livets
elendighed, da den for en stund kan udstråle lykke. Men
forsøget på at undslippe kedsomheden gennem adspredelser er ensbetydende med en virkelighedsflugt. Flugten
er en flugt bort fra det intet, det enkelte men-neske er, og
kedsomheden er bevidstheden om dette intet.
Den sandhed, det gudløse menneske lever under, er en
illusion. Det man tager sig til i livet er hvileløse forsøg på
at undslippe en meningskerne, en subjektivitet, der
grundlæggende er umulig. Dette vedrører endvidere
Pascals syn på kærligheden og lykken, der i denne kontekst må betragtes på linje med de andre begivenheder,
der skal forhindre den uudholdelige ro:
“Spil, Omgang med Kvinder, Krig og store
Embeder er så eftertragtede. I Grunden finder man
ingen Lykke derved, og man bilder sig heller ikke
ind, at Vejen til Salighed er at komme i Besiddelse
af de Penge, man kan vinde i Spil, eller at fange en
Hare, man styrter af Sted efter.(…) Man tragter
ikke efter en slap og fredelig Besiddelse, hvorved
man kommer til at tænke paa Menneskets ulykkelige Kaar (…) – nej, hvad man tragter efter, er den
Tummel, der kan adsprede og faa os til at lade være
med at tænke paa vor Elendighed. (…) De ved
ikke, at det er blot Jagten og ikke Fangsten, de
attraar.”(s. 67-68)
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Frédérics adspredelse – en absinthig historie
Man skulle næsten tro, at ovenstående har fungeret som
poetik for den to hundrede år senere Gustave Flauberts
(1821-80) antiroman L’Éducation sentimentale (1869, da.
Følelsernes opdragelse). Her er Pascals jæger skiftet ud med
protagonisten Frédéric Moreau, der netop er blevet
student og rejser til Paris for at studere jura. På vejen
møder han den uopnåelige Madame Arnoux, der i resten
af romanen har harens rolle. Denne forelskelse er den
første begivenhed, der kommer til at vidne om Frédérics
passivitet og rastløshed. Igennem hele romanen vil man
finde, at Frédéric, uanset hvor tæt han er på at realisere
sine drømme om karriere såvel som kærlighed, udskyder
muligheden for praktisk realisering. Romanen behandler
i det hele taget umuligheden af at producere en fuldkommen mening; et forhold, som spejles i romanens
plotstruktur, der heller ikke tilbyder nogen forsonende
enhed.

Romanens titel er en ironisk hentydning til en antiopdragelse, en ikke-erfaring, der knytter sig til Frédéric
og det liv, han gennemlever. På tæt hold følger man
Frédérics forgæves søgen efter noget, der kan give hans liv
mening. Det ironiske er, at hver gang han er tilstrækkeligt
tæt på at finde dette, udskyder han muligheden, som
derved forsvinder. Romanen udstiller således meningsløsheden ved at forskyde dannelsen af mening til et
fremtidigt punkt. Den ligger hele tiden et skridt foran
Frédéric således, at det øjeblik romanen slutter, ender den
ikke. Meningen ligger lige fremme, uden for romanen.
Romanens epilog er ligeledes ironisk. Her sidder de
to venner Frédéric og barndomsvennen Deslauriers og
tænker tilbage på et langt liv, hvor tiden pludselig er gået
bag om ryggen på dem. De udpeger én episode til at være
den bedste i deres liv. Episoden foregår i 1837, hvor de to
venner besøger et bordel, og falder således uden for den
tid, romanen skildrer, idet slutningen kaster læseren
tilbage til før romanens begyndelse, til en episode, der
beskrives således:
“Frédéric rakte sin hånd frem som en forelsket til
sin forlovede. Men den stærke varme, angsten for
det ukendte, en slags anger, og selve glæden over at
se så mange kvinder til rådighed gjorde et sådant
indtryk på ham, at han blegnede og blev stående på
stedet uden at sige noget.“(s.445)
Scenen er ikke kun strukturel, men vedrører romanens
tematiske helhed. Frédéric ønsker ikke at lukke sit felt
af for muligheder. I det øjeblik han vælger en kvinde
frem for en anden, udelukker han resten. Frédéric dyrker
således det imaginære, muligheden, på bekostning af en
virkelig realisering; den samme mekanisme, der er på spil
i hans jagt på Madame Arnoux. Han træder vande i et
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‘næsten’, som derved bliver symptomatisk for romanen.
Heller ikke romanen vil tage en ende eller i hvert fald
komme til en forsonende enhed.
Frédérics historie begynder og ender samme sted.
Uanset hvor tæt han er på at realisere sine drømme om
kærlighed og karriere, ender det med, at hans naturbestemte miljø og arv har det sidste ord. Frédéric ender
alene i forstadens middelmådighed som en gammel ulykkelig mand. Han må til slut erfare, at tiden har indhentet
ham. Penge har hidtil kunnet købe ham tid, men det
endelige resultat er, at tiden indhenter ham, og romanen
gestalter et spring fra ungdom til alderdom, så et stort
tomrum opstår. Dette tomrum er generelt for romanen,
der hovedsageligt er en skildring af det almindelige og
hverdagslige. Romanen er fyldt med beskrivelser af
diverse kedsommelige værtshusbesøg, absinth-drikkerier,
middage og samtaler, der ikke efterlader nogen større
betydning for romanens videre forløb. Ingen episoder er
vigtigere end andre. Romanen viser i Frédérics liv ingen
udvikling, der kunne føre til indsigt og forsoning.
Subjektets cirkuleren
Samtidig findes i romanen en bevægelse, der viser, at
naturen udelukkende eksisterer som det rene spil. I
L’Éducation sentimentale skildres en verden, hvori alt er
blevet en vare, og alle er forbrugere. I denne verden er al
livsudfoldelse baseret på et materielt grundlag, penge.
Mangel på penge er lig minimal cirkulation, både socialt,
politisk, følelsesmæssigt og seksuelt. Det interessante er,
som den italienske litteraturhistoriker Franco Moretti
bemærker, at de muligheder, pengene fører med sig, ikke
giver Frédéric større cirkulation, men tværtimod lammer
ham således, at han udskyder sine handlinger og intet får
udrettet.(Moretti, s. 175). Pengene er blot et medium for
umotiveret cirkulation og transaktion. Frédéric ender

alligevel, hvor han begyndte; en mekanisme den tyske
retsfilosof Carl Schmidt kalder Frédérics “desire for
‘romanticism’” (Ibid., s. 176). Den ubegrænsede forekomst af muligheder knyttes til det unge menneske i
moderniteten. Ud fra denne position er Frédérics situation tiltrækkende, for i det øjeblik én vej vælges, vælges
en masse andre fra, så hellere - som Frédéric - flyde hvileløs rundt som evigt ung indtil den dag, alderdommen
med et spring lammer ham for alvor. Pascal skriver i slutningen af afsnittet om adspredelse:
“Adspredelse morer og fører os ind i Døden, uden
at det mærkes (…) Vi iler sorgløse mod Afgrunden,
efter først at have anbragt noget foran os, der kan
skjule den for os. Sidste Akt er altid blodig, hvor
skøn end Komedien har været. Tilsidst kaster man
en Spade Jord paa Hovedet, og saa er det uigenkaldeligt forbi.” (s.73)
Dette er præcis, hvad der er tilfældet hos Frédéric. Selvom
Flaubert ikke vender sig mod Gud, er de menneskelige vilkår beskrevet med samme negativitet. Endda den
teater-metaforik, Pascal benytter for at beskrive den menneskelige eksistens, genlyder i L’Éducation sentimentale og
understreger, at de ser subjektiviteten som begrænset til et
minimum.
Overalt i L’Éducation sentimentale benævnes personerne - særligt bipersonerne - med deres profession
eller familiære tilhørsforhold (‘kunsthandleren’,‘Advokatfuldmægtigen’, ‘Manuduktøren’ osv.). På denne måde får
romanen karakter af et teaterstykke med veldefinerede
roller. Aktørerne flyttes rundt i forskellige konstellationer
uden synderlig årsag og uden særlig virkning til følge. Et
sted får man en beskrivelse af de turbulente revolutionsår
1848-51, der danner det historiske bagtæppe for
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romanen. Her hører man om Frédéric, at “han havde fornemmelsen af at overvære et teaterstykke” (s. 303). Det
ekspliciteres således, at også Frédéric betragter verden som
et spil, han ikke selv er herre over.Aktørerne i L’Éducation
sentimentale er styrede udefra, som dukker i et dukketeater. I dette teater er fortælleren den ondskabsfulde
dukkefører, der ironisk viser, at al subjektiv ageren blot er
en håbløs gentagelse, der ikke fører nogen positiv udvikling med sig.

Gaaab! – subjektets mulighed
Kedsomheden er på paradoksal vis beslægtet med døden.
Kedsomheden er som en død i livet, mens døden er det
eneste mulige, totale brud med kedsomheden. På denne
måde kommer kedsomhed til at handle om endelighed og
intethed. Fordi kedsomheden er et intet, er den stort set
umulig at fremstille i en positiv, æstetisk form. Det er først
med den fransk-irske forfatter Samuel Beckett (1906-89),
at dette lykkes.
Becketts drama Endgame (1958) handler om, at ‘det hele’
næsten er slut. Spændingen udgøres af stykkets asymptotiske tilnærmelse til et nulpunkt, en ende, der aldrig vil
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komme. I dette univers findes fire karakterer: Hamm, Clov,
Nagg og Nell; en familie reduceret til fysisk ageren og bogstavelig dialog. Stykkets minimale handling udspiller sig
mellem Hamm og Clov, som står i et indbyrdes afhængighedsforhold.Vil Clov have styrke til at forlade Hamm?
Som det var tilfældet i L’Éducation sentimentale, er
det i Endgame intetheden, meningsløsheden og subjektets
umulighed, der behandles. Begge værker har en minimal
udvikling for ikke at sige ingen. Endgame begynder med
det absolutte “finished”, som derefter relativeres af formuleringen af, at ‘det hele’ (“it”), en abstrakt totalitet, kun
næsten er slut. Bevægelsen er en illustration af Hamms
formulering,“the end is in the beginning and yet you go
on”(s. 44). Ligesom man i Endgame vil finde, at tidsforløbet ikke rummer en mening, finder man i L’Éducation
sentimentale en tematisering af den ‘tomme tid’.1 Tiden
lærer ikke Frédéric, at han ingen mening vil finde. Begge
værker træder i det hele taget vande i en gentagelse af de
samme mekanismer. I L’Éducation sentimentale hører vi
følgende om Frédéric: “Således gik dagene med gentagelser af de samme kvaler og de samme vaner, han havde
tillagt sig” (s. 31), ligesom vi i Endgame hører Clovs replik
“Something is taking its course” (s. 17) give ekko længere fremme i stykket. Disse gentagelser giver på den ene
side værkernes ellers cirkulære karakter en minimal fortløbende struktur, men virker samtidig som et mantra, der
minder læseren om, at en subjektiv udvikling ikke er
mulig.
Spil for galleriet
En anden væsentlig parallel mellem de to værker er det
teatralske aspekt. Den menneskelige cirkulation og subjektive ageren i L’Éducation sentimentale kunne reduceres
til et fysisk spil baseret på det materielle grundlag, penge.
På samme måde vil man i Endgame finde, at Hamms og

Clovs forhold er baseret på mad.Ved stykkets begyndelse
beordrer Hamm Clov, at gøre sig i stand:“Hamm: Get me
ready. (Clov does not move.) Go and get the sheet. (Clov
does not move.) Clov!/ Clov: Yes./ Hamm: I’ll give you
nothing more to eat./ Clov:Then we’ll die./ I’ll give you
just enough to keep you from dying.You’ll be hungry all
the time. Then we shan’t die. (Pause.) I’ll go and get the
sheet.” (s. 13-14). Clov fungerer som Hamms tjener,
men er også afhængig af Hamm, idet Hamm besidder
adgangen til deres livsnødvendige føde, kiksene.

Ligesom Frédéric i revolutionsscenen ovenfor følte,
at han var vidne til et teaterstykke, er Endgames karakterer også bevidste om deres position som skuespillere.
Dette meta-teatralske element kan ses allerede i Hamms
indledningsreplik: “Me-(he yawns)- to play” (s. 12), idet
‘play’ vækker konnotationer hos læser og publikum om
den dramatiske og ludologiske diskurs, som også titlen
antyder. En lignende bevidsthed kan forefindes i Nells
karakteristik af sin egen situation: “Why this farce, day
after day?” (s. 18), hvor ordet ‘farce’ henviser til stykket, de
er ved at opføre, og sammenligner det med et lystspil
uden dybere værdi. At ordet er henvendt til stykket selv
kan understøttes af klichéen ‘day after day’, der hentyder
til stykkets gentagelseskarakter, såvel som til skuespilmetieren. Senere klinger ordene i Clovs mund, hvorefter
Hamm nøgternt svarer: “Routine” (s. 16). Rutinen og
vanen er det kedsommeliges tavse udtryk og udmærker
sig ved at være frataget enhver bevidsthed og mening.
Det grå og kedelige
Endgame og L’Éducation sentimentale udspiller sig begge
omkring en meningskerne, der ikke er til at finde. I
Endgame findes følgende tale-sekvens mellem Hamm og
Clov: “Am I right in the centre!/ Clov: I’ll measure it./
Hamm: More or less! More or less!/ Clov: (moving chair
slightly.) There!/ Hamm: I’m more or less in the centre?/
Clov: I’d say so./ Hamm:You’d say so! Put me right in the
centre!/ Clov: I’ll go and get the tape” (s. 24). Hamm har
et begær efter at blive placeret nøjagtigt i midten af
rummet (scenen), men det nøjagtige sted kan ikke findes.
En analogi til dette midte-begær er Frédérics kredsen
omkring en mening, der ikke kan blive nærværende for
ham.
I indledningen til L’Éducation sentimentale er Frédérics
udsyn sløret af en tyk tåge, der gør det umuligt for ham
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at se byen i dens helhed. På samme måde er Endgame indhyldet i et gråt skær. Dette ses allerede i de indledende
regibemærkninger, hvor lyset karakteriseres som “grey
light”. Denne mellemposition mellem sort og hvid, usynlig og synlig, er således et fællestræk ved de to værker.
Vi kan ikke få fuldstændig klarhed over værkerne.
Meningen er ikke til at finde.
Grå er samtidig kedsommelighedens farve, der siger,
at alt er ‘det samme’. I en sådan verden af immanens kan
der ikke findes noget nyt. Det eneste, man kan gøre, er at
fastholde en allerede eksisterende mening gennem gentagelser, hvorfor Hamm holder af “the old questions, the
old answers” (s. 29), som udgør hele Becketts forfatterskab
og bekræfter, hvad der stod skrevet i Prædikerens bog.
Sproget er blevet en vane, totalt blottet for personlig
mening. Der findes ingen sådan mening, og den mening,
der har været, er blot forsvindende rester fra en verden,
der måske var engang, men som snart vil blive intet.
Problemet er, at en venten på ny mening, på sandhedens
øjeblik, er endeløs. Det er en kedsommelig venten på
ingenting, hvorfor Endgame bliver en tematisering af selve
fraværet og tomrummet efter subjektiv mening.
Kærlige bevægelser
Endgame fremskriver implicit en parodi på den traditionelle subjektsopfattelse siden Descartes og er samtidig
en parodi på det romantiske inderlige subjekt. Et sted
fabulerer Hamm patetisk om sit behov for kærlighed og
nærvær:
If I could sleep I might make love. I’d go into the
woods. My eyes would see…the sky, the earth. I’d
run, they wouldn’t catch me. (Pause.) Nature!
(Pause.) There’s something dripping in my head.
(Pause.) A heart is dripping in my head. (s. 19)

100 Kulturo nr.18/2004

Begreberne ‘nature’ og ‘love’ hidkommer fra en romantisk
diskurs og reduceres i sidste sætning til at være intet andet
end fysiske fænomener. Det romantiske ‘heart’, der traditionelt ses som indbegrebet af følelsesmæssig subjektivitet,
føres fra at være et centralt placeret organ op til hovedet
og reduceres hermed til en fysisk proces. Følelsen af kærlighed er en fysisk opfindelse skabt af Hamm (mennesket)
for at udfylde behovet for nærvær. Dette betyder, at
subjektet (Jeg’et) ikke ses som en transparent størrelse
med direkte kontakt til følelserne, men som en menneskelig opfindelse, et tænkt Jeg, der altid vil være en
smule forsinket i forhold til det subjekt, der måtte være.
Hamms sidste ord er henvendt til hans tørklæde, som
han benævner sin trofaste: “(He holds his handkerchief out
before him.) Old stancher! (Pause.) You…remain.”(s. 53).
Fænomenerne er alt, der er. Subjektivitet og kærlighed er
reduceret til en præsentation af bevægelser og lyde. Det
er derfor ikke tilfældigt, at figurerne gaber på livet løs i
dette værk. Hamms første replik indeholder følgende
udsagn:“No, all is a-(he yawns)-bsolute…” Midt i sin forkyndelse af, at alt er absolut, begynder Hamm at gabe. Det
er en parodi, at noget skulle være absolut. Et gab er i sig
selv en sprogligt betydningstom, fysisk gestus, der både
indeholder lyd og bevægelse. Gabet er subtilt placeret et
ubestemmeligt sted imellem a og b i ordet og varsler
herved den tilstand, der plager resten af stykket. Man
kan ikke med sikkerhed bestemme grænsen mellem
punkterne a og b. I stedet hænger der over stykket en grå
sky, et kedsommeligt næsten.

De to værker viser en verden uden tro på de absolutte
idealer, som allerede Pascal forudså. Kærligheden er udelukkende transaktion, fysik og adspredelse. Hos Pascal,
Flaubert og Beckett gælder det, at øjeblikket altid er udsat
til et fremtidigt punkt. Øjeblikket, selve meningen med
livet, foreligger kun negativt i form af et fravær.
Øjeblikkene – i kærlighed, kunst, og absinthrus – varer
ikke ved, og man må i stedet acceptere, at der ikke gives
andet end øjeblikke, mellem hvilke livet byder megen
kedsomhed. Da der ikke bliver givet Mening, som hos
Pascal, må man acceptere kedsomheden som et uomgængeligt faktum, der ingen løsning har - men også i dag
er et grundvilkår for det moderne menneske. I denne
forbindelse og kraftigt inspireret af Pascals tanker om
adspredelse beskriver den franske sociolog Pierre
Bourdieu (1930-2002) i en artikel trykt i 2003 i den nordiske udgave af Le Monde Diplomatique “en fryktelig ro”
og den “sosiale døden”, der særligt kendetegner de
arbejdsløses vilkår i dag:
“Ettersom de er fratatt dette objektive universet
bestående av oppfordringer og indikasjoner som
rettleder og stimulerer handlingene – og dermed
hele det sociale livet – kan de ikke leve den ledige
tiden som er gitt dem annet enn som død tid, en
tid for ingenting, tømt for indhold. (…) Arbejdet er
kort sagt et av de viktigste fundamentene for
illusjonen (illusio) som engasjement i livets spill, i
nåtiden, som tilstedeværelse i spillet, (…) Disse
menneskene er utestengt fra spillet, lei av å skrive
til julenissen, av vente på Godot, av å leve i en ikketid hvor ingenting skjer og hvor det ikke finnes
noe å vente på. For å føle at de eksisterer, for å
drepe ikke-tiden, kan de gripe til beskjeftigelser
som lotto, totocalcio og andre hasardspill som flo-

rerer i verdens slumstrøk og favelas. På den måten
kan de en kort stund, helt til spillet er over eller til
søndag kveld, gjeninnføre ventningen (…)”
Selvom Bourdieus savnede objektive univers ikke udgøres af Gud, men alarmerende aktuelt af en arbejdsgiver,
må man konstatere, at diagnosen klinger klart og bekendt,
mens kuren stadig lader vente på sig.
Note
(1) Udtrykket stammer fra Georg Lukacs’ Die Theorie des
Romans, Berlin, 1920, hvor Lukacs bemærker, at den
‘tomme tid’ præger L’Éducation sentimentale særligt i forbindelse med Frédéric.
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