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av Merete Røsvik

Når litteraturviter Eivind IjØnneland spissformulerer

seg på grunnlag av sine egne ikke-så-kvasse litte-

rære analyser, kan han erte på seg jomfiu Maria (om

hun skulle ha interesse for nyere norsk litteratur).

Tydeligvis har fromheten provosert ham først. Nå

har han i Vagant, Morgenbladet og Dagbladet hev-

det at norske for{attere er på <lemenmarsj mot Gud>

og at de viser en <kulturmasochistisk> holdning.

Slik har han i alle fall klart å erte på seg forfatter og

kritiker Torunn Borge. Såpass hissig har han fått

henne at det har blitt en hel liten pamflett av det:

Gudsskrekk, med undertittelen En essayistisk pam-

flett. <<faen så uredelig kaller Borge for eksempel

den ljønnslige omgangen med Dag Solstads utta-

lelser, som har resultert i forestillingen om Solstad

som en <<kristen>> forfatter. At Borge setter Solstad

høyt må man kunne anta; kapittelet hvor TjØnnelands

karakteristikk av Solstad omtales, har fått tinelen <Er

Gud kristen? Om Tjønneland på tur med Solstad på

hjub>. Å kaile denne guden kristen er åpenbart blas-

femisk.

Kledelig redelig

Mangel påredelighetkan man ikke ta Torunn Borge

for. Hun har satt seg inn i !ønnelands ulike publika-

sjoner de siste årene, og mellom slagene hvor hun

dissekerer slutningene hans om samtidslitteraturen,

roser hun ham for skarpe samfunnskritiske og fi-
losofiske analyser på andre områder. Som eksem-

Ikke "et herlig friskt pust", kanskje, men likevel oksy-
gentilførsel den offentlige litteraturdebatten formelig
gisper etter.

pelet ovenfor viser, har hun ikke samme dreisen

på vittige spydigheter som TjBnneland, men hun

tar det igjen med å presentere interessant bakgrunns-

kunnskap om kulturradikalismen i Norge og med

logisk sterke resonnementer.

Personlig synesjeg Tjønneland viser at han ikke

fortjener å bli tatt så alvorlig som Borge giør, når han

etter utgivelsen har prestert å kalle parnfletten for <en

nyneligiøs flopp> i avisen @agsavisen 22.11.2000).

Det er underlig å se i hvor stor grad han med denne

reaksjonen lever opp til kritikken hun mØter ham

med i boka. Ett av Borges hovedpoeng er at man

ikke kan kalle litteratur religigs eller masochistisk

bare fordi den skildrer religigse funderinger eller

seksuell masochisme. Et enkelt poeng, men det

må tydeligvis påpekes. I den nevnte artikkelen

hevder Tjgnneland også at Borge presenterer re-

li gionen som en bedre lp sning for den norske kultu-

ren enn kulturradikalismen. Hvor i boka han leser det,

skjønner ikke jeg noe av. Formodentlig har han

utledet dette fra Borges åpenhet for at religion

kan ha andre årsaker enn de man kan utlede fra

sosiale og politiske forhold alene. Dette er tyde-

ligvis:

Vovet venstreradikalisme

Selv om Torunn Borge sier seg å være grunnleg-

gende uenig med Ijønneland, skriver hun fra samme

venstreradikale utgangspunkt. Til tross for bokas
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tittel, er dette hovedargumentet hennes for at re-

ligionen ikke er hovedfiende nummer dn for den

samfunnskritiske intellektuelle: Kampen mot reli-

gionen og for seksuell frigjøring er allerede vun-

net. Det er sympatisk at Borge mener man bØr slutte

å slåss på dette området når lovverket har foretatt

de ønskede endringene, og ikke fortsette å kjempe

for at alle skal mene det samme. Men det er symp-

tomatisk for den norske offentlige debatten at

slike standpunkt faktisk er på sin plass å formu-

lere.

Gi meg de sterke og ranke...

Siktemålet med boka er å diskutere intellektuelles

rolle i dagens Norge, og Eivind Tjønnelands lan-

sering av det han kaller <kulturradikalismens fjerde

fase> har i følge Borge selv fungert som utlØs-

ende faktor. Utgangspunktet for diskusjonen er

den påståtte mangelen på samfunnsengasjement

blant de unge forfatterne. Borge mener at det ikke

nBdvendigvis, eller kun, er forfatternes holdnin-

ger og engasjement det er noe i veien med, men

måten de blir dekket av media. Og Akersgata, som

står for den mest vidtrekkende pressedekningen,

er kanskje et av de stedene som har vært mest

preget av kulturradikalisme. Dette mener hun ty-

der på at mange av bøkene som skrives tematisk

passer inn i denne tradisjonen. Dermed kan for-

fatternes rolle i media i dag si like mye om hvor

den kulturradikale tradisjonen har ført oss som

om forfatterne.

Torunn Borge skriver klart og så enkelt at selv

jyplinger uten personlige erfaringer med etter-

krigstiden kan forstå det, om de er villig til å slå

opp i fremmedordboka noen ganger. Hun gir en

rask, men nyansert og grundig underbygd innfp-

ring i den kulturradikale bevegelsen fra Georg

Brandes på I 8OO-tallet og fram til 60-tallet, og vi-

ser at denne bevegelsen ikke var så entydig som

vi i ettertid gjerne tror. IfBlge Borge gikk kultur-

radikalismen i Norge fra å være <et radikalt kor-

rektiv> til å bli <en formkonservativ og anti-

metafysisk opposisjon> (s l7), og i løpet av etter-

krigsårrene ble det mer og mer tydelig at den hadde

endt opp som en demokratisk reforrnistisk impuls.

Kulturradikalismen har altså ikke i særlig grad vært

en outsider-posisjon i Norge, slik termen <radi-

kal> skulle Borge for (so to speak...), men har vært

en ledende impuls i norskkunst- og litteraturkritikk.

Borge mener denne tradisjonen legger fpringer på

litteraturlesningene mot en leting etter tendens,

og etter samtidighet forstått som å bryte grenser,

i særdeleshet i forhold til religion og seksualitet.

Kritikken mot Tjønneland er i hovedsak at han

viderefører denne lesemåten, og dermed slår inn

åpne d6rer. Å videreføre 3O-talls radikalismens

kamp mot kirken tar ikke hpyde for at samfunnet

og politikken har endret seg siden den gangen.

Borge ser kommersialiseringen av kulturen og

markedskreftenes makt som viktigere saker å ta

fatt i. Videre kommenterer Borge flere aktuelle sa-

ker, for eksempel at forlagene utgir for mange de-

butanter, noe hun er sterkt kritisk til, og hva hun

synes om en del av de yngre forfatterne, Hoved-

saken er likevel en etterlysning av engasjement fra

forfattemes side, samtidig som hun kritiserermedia

for ikke å slippe til forfattere som har noe annet å si

enn hvor dårlige eller gode andre forfatteres bøker

er.

Uten formskrekk. uten fnis

Framstillingen er noe springende, og akkurat når du

tror at Borge erferdig med åkritisere Tiønneland og

har beveget seg videre til andre og like interessante

emner, trekker hun ham inn i ringen for et par runder

til. Men denne oppbyggingen har forfatteren full

sjangermessig ryggdekning for når hun betegner

pam{letten som <essayistisk>. Benevnelsen kunne

få en til å håpe på litt mer underholdende lesning,

kanskje noen fnis underveis, men det er vel mye å

/nske seg når man har fått et så informativt og beti-

melig innspill i den litterære debatten. Som Borge

påpeker, har ikke vi som er <<unge i dag> noe særlig

forhold til kulturradikalismen. Boka er en grei innf6-

ring for den som vil vite meromdenne viktige delen

av litteraturkritikken og det litterære miljpet i forrige

arhundre og fram til i dag. Og kanskje får du lyst til å

forandre verden bare litt, og da burde jo både Toril

Borge og Eivind Tjønneland bli fom6yde. Bare ikke

bli kristen.
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