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Av Eline Aurlien

På religionens område er det ikke uvanlig å høre om overskridende erfaringer i møte
med det guddommelige. Vi snakker om visjoner og syner, henrykkelse og jegutslettelse,
kontemplasjon og fortapende kjærlighetsforhold. I tillegg kan en overmannende opplevelse av naturens storhet gå innunder slike guddommelige erfaringer. Og et spørsmål
som i en slik sammenheng nesten alltid dukker opp, er: Hvordan meddele disse erfaringene? Hvordan bruke språket til å formidle det språkløse? Som det viser seg har skjønnlitteraturen – i sin egen rett – noe å si på dette feltet: Trenger man å se språket som et
nødvendig onde, noe man må via fordi man vil formidle noe? Burde det ikke heller være
mulig å se språket som det stedet hvor den overskridende, nærmere bestemt mystiske,
erfaringen oppstår? Vi skal se at den norske forfatteren og dramatikeren Jon Fosse (f.
1959) har noe å si om akkurat dette.

J

on Fosse innleder essayet «Negativ mystikk» med følgende ord: «… [det er] skrifta som har opna det religiøse for meg og gjort meg til eit religiøst menneske og
nokre av dei djupaste røynslene mine kan, har eg etter
kvart forstått, kallast for mystiske røynsler. Og desse mystiske røynslene er knytte til skrifta» (Fosse 2001a:152).
Med dette har Fosse slått an tonen for hva som vil være
mitt hovedanliggende for det jeg nå skriver: Jeg vil forsøke
å kretse meg inn mot spennet mellom opplevd mystikk
og formidlingen av denne opplevelsen, gestaltet i skriften.
Dette er en oppgave som vil få en litt annen utforming
enn om jeg hadde tatt for meg de mer tradisjonelle kristne
mystikerne, de som har en klart forkynnende agenda og
en personlig erfaringsbasis de går ut i fra og som står atskilt fra det mediet det formidles i, ettersom Fosses mystikk er en skriftmystikk hvor erfaring ikke kan skilles fra
uttrykk, og hvor, slik Kjell Arnold Nyhus beskriver det
i boken Ualminnelig – Jon Fosse og mystikken, Fosse ikke
skriver om mystikk, men skaper mystikk (Nyhus 2009:9).
Og for å peke på hvor tett denne sammenvevingen mellom
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ord og erfaring er, så kan vi igjen gå til Fosses essay og til
avslutningen hvor han skriver: «… det er jo sjølvsagt slik
at den mystikk eg snakkar om ikkje kan snakkast om, den
kan berre skrivast fram, den kan ikkje refererast til, som eit
om, den eksisterer nemlig ikkje slik, den eksisterer berre i
den skrift som lar mystikken oppstå» (Fosse 2001a:162).
Dermed er det heller ikke slik at det man gjerne kunne
tenke seg var skjønnlitteraturens primære funksjon for
den mystiske erfaringen, blir tilfelle: At det skjønnlitterære
språket skal fange opp noe ikke annet språk makter. Nei, i
stedet vil mystikken opptre i skriften. Men, likevel trenger
vi ikke å ha med en utelukkende estetisk erfaring å gjøre
når vi snakker om mystikken hos Fosse. Skal vi tro Fosse
rett, er det helt klart religiøse elementer med i bildet. Hans
mystikk kan på sett og vis forstås som en litteraturteoretisk
innfallsvinkel til en åpning mot det guddommelige, og akkurat hva dette innebærer og hvilken litterær tradisjon
Fosse skriver seg inn i, skal jeg nå ta en titt på.
Det føles fristende, til å begynne med, å trekke frem
noen av dem Fosse selv skriver i «Negativ mystikk» at har
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påvirket ham i det synet han har på skriften. «Det ein ikkje
kan seie, skal ein teie om, sa Wittgenstein. Medan Derrida
seier at det ein ikkje kan seie, skal ein skrive. Eg forstår,
på min måte, kva dei begge meiner» (Fosse 2001a:151).
Med dette peiler Fosse seg rett inn mot den lingvistiske
– og senere kalt retoriske – vendingen vi så filosofien gjennomgå i løpet av det tyvende århundret. Det hele synes,
hos Fosse, å fremstå noenlunde slik: «… det ein djupast
veit, [er] ikkje… noko ein kan trekke fram og argumentere
for, det er altfor stilt til det, på ein måte er det berre noko
ein veit, korleis ein kan vite det og kvifor ein skal vite det
og alt det der er ikkje så interessant.» Men, og dette synes
å være essensen hos Fosse, «… eg vil likevel seie litt» (Fosse
2001a:151). Fosse vil altså likevel si litt: han vil skrive det.
Og hvorfor dette om å si, om å tie og om å kanskje bare si
litt – ofte på et eiendommelig vis – er et problematisk og
komplisert felt, har å gjøre med den utviklingen som foregikk innenfor semiotikken på 1800-1900-tallet, og som
startet med Ferdinand de Saussure (1857-1913).
Et lite blikk på tegnteorien
Som den mest sentrale teoretikeren innenfor litteraturvitenskapen brøt Saussure med det mimetiske litteratursynet om at diktningen skulle etterlikne virkeligheten, og
tok i stedet til orde for en analyse av det språklige tegnet
som en sosial konstruksjon. Dette innebar at tegnet ble
delt opp i to grener, i signifikant (det materielle uttrykket) og signifikat (det som betegnes, ikke selve tingen, men
konseptet eller ideen), og at forholdet mellom de to ble
forstått som arbitrært. Dette innebærer at det ikke er noe
i forestillingen om tingen som som tilsier at vi skulle kalle
det, f.eks., «bord». Språkelementenes identitet bestemmes
nemlig ikke av objektive kvaliteter i elementene selv, men
av forskjeller. Det som gir ordet «bord» mening er dets
plass i det språklige nettverket som skiller lyder og ord fra

hverandre. På samme måte som språklyd danner binære
motsetningspar, gjør også betydningsinnholdet det. Hva
vi så sitter igjen med og som blir fokuset for den semiologiske vitenskapen Saussure kommer med, er ikke hver
individuelle ytring (som han kaller parole), men snarere
forholdet mellom den individuelle ytringen og språket
som språksystem (som han kaller
langue). Det sentrale blir altså å bli Hvordan kan Derridas
kjent med det langue som manifes- teori om en uopphørlig
terer seg i det enkelte parole. Og
forflytning av mening
med dette tok Saussure oss med
på en vending bort fra mening og kunne sammenføyes
mot struktur, hvor strukturen ble med en tradisjon vi
betingelsen for meningsdannelse. gjerne forbinder med
Dermed lå alt duket for at en ny begrepene «enhet»,
retning kunne overta innenfor lit«helhet», «altet»,
teraturvitenskapen, nemlig strukturalismen. Her var tanken at alle «forening» og
kunstverkenes historiske og kon- «uforanderlighet»?
tekstuelle betingelser skulle komme i bakgrunnen, slik at kunstverkene ble stående igjen
som rene tekster, som noe som ikke trengte noen referanse
til en verden utenfor det språklige systemet som var å avdekke i teksten. Å skulle bruke språket til å si noe sant i et
slikt klima kan dermed virke noe uoverkommelig. Burde
man derfor bare tie, slik den østerrikske filosofen Ludwig
Wittgenstein (1889-1951) anbefaler, ettersom man kanskje ikke makter det som kan sies å være hans største ideal:
å klare å si noe som er like godt som å si ingenting? Det er
godt mulig at det er nettopp det vi bør gjøre, å være stille,
ettersom det kan virke poengløst å forsøke å si noe man
ikke vil klare å si. Men på sett og vis gir Fosse Wittgenstein
bare halvveis rett. Han følger Derrida også, og går til skriften, til tanken om at man skulle kunne forsøke å skrive
det man ikke kan si og til en dobbelt negasjon av språket.
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Hos den franske filosofen Jaques Derrida (1930–2004)
får strukturalismen et nytt ansikt, det vi kaller post-strukturalisme. Hva dette innebærer er egentlig et forsøk på å slå
beina under strukturalismens pretensjoner om å ha kommet fram til et langt på vei stabilt system. Derridas poeng,
som går under begrepet différance, er at ettersom tegnsystemet utgjøres av forskjeller, kan det ikke ha noe sentrum
eller stabilt orienteringspunkt. Ettersom mengden tegn
som danner opposisjonspar i
For den dekonstrueringen prinsippet er uendelig, vil sysDerrida gjør av alt fast og temet hvile på en uopphørlig
stabilt gjør at det som er forskyvning av mening, noe
som igjen – på sirkulært vis –
«helt annerledes», nettopp viser at de binære opposisjodet som «det mulige» nene umulig kan være statiske
Forskjellen/forekskluderer, blir ønsket størrelser.
skyvningen
–
différance – vil
velkommen.
altså være en forutsetning for
enhver meningsdannelse, et slags dynamisk prinsipp (Bale
2009:112–113). Og hvordan kan så dette sees i forhold til
mystikken, som, ganske kjent, og slik Fosse selv beskriver
det, «… søkjer seg ut av tida, gjennom ekstasen, for å bli
vend mot det eine, kanskje også gjennom å bli del av det
eine …»? (Fosse 2001a:161). Hvordan kan Derridas teori
om en uopphørlig forflytning av mening kunne sammenføyes med en tradisjon vi gjerne forbinder med begrepene
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«enhet», «helhet», «altet», «forening» og «uforanderlighet»?
Ingen veldig intuitiv forklaring lar seg melde, men dersom
vi går veien om en tidlig mystiker, fra ca. år 500 e.Kr., som
gikk under navnet Dionysios Areopagitten, kan vi kanskje
komme til en klarhet om hvordan en slags mystisk erfaring,
en åpenhet mot Gud, kan tre frem og skapes gjennom en
skrift som opptrer innenfor et post-strukturalistisk klima
der mening «flyter».
Différance i møte med negativ teologi
Innfallsvinkelen starter i det apofatiske, i negasjonenes verden. Dette er fordi différance i sin essens er en mangel på
fast forankringspunkt, eller snarere, en mangel på nettopp
det – essens. Mer presist: Différance er en mangel på noe
positivt å utsi om seg selv, det er verken nærvær eller fravær, passivitet eller aktivitet, lys eller mørke, ei heller godt
eller ondt. Og dette er også hvorfor vi havner innenfor den
apofatiske teologi, den formen for diskurs Dionysios benytter seg av i sin mystikk hvor han omtaler Treenigheten
som forut for alle motsetninger, bortenfor mangler, negasjoner og påstander (Rubenstein 2008:725). Felles for
dem begge, for Derrida og Dionysios, er altså at de har
som sitt objekt noe som fradrar seg merkelapper som eksistens og essens – alle kategorier forøvrig – og hvor alt
predikat-språk kommer til kort. Likevel sier Derrida: «No,
what I write is not negative theology» (Derrida 1982:77).

Hva dette så byr på er spørsmål om den skriftmystikken
Fosse forfekter lar seg påvirke av Derridas steg, benektelsen av identiteten mellom sitt eget prosjekt, différance, og
den negative teologien. Årsaken til at Derrida understreker forskjellen mellom ham og Dionysios, er følgende: 1)
Dekonstruksjon bør ikke – slik som man ser tendenser til
innad i mystikken – danne hemmelige, hierarkiske og ekskluderende kretser omkring seg selv; for hemmeligheten er
kanskje først og fremst at det ikke er noen hemmelighet. 2)
Derrida mener at Dionysios, på samme måte som en annen mystiker kjent for sin apofatiske lære, Mester Eckhart
(ca. 1260–1328), bare vil negere predikatene på Gud i
den grad de enda sterkere kan gå inn å attribuere dem på
ham, og slik sett oppnå et endelig mål, et telos, for den
apofatiske reisen de har begitt seg ut på. Spørsmålene det
altså blir viktig å stille seg, er om Gud egentlig er en slags
hyper-essens, om apofatisme virkelig er dekonstruerende
og om dekonstruksjon virkelig er apofatisk (Rubenstein
2008:727). Dette, at den negative mystikken har noe den
vil fram til, noe som ligger bortenfor alt, et blendende lys
midt i alt det mørke, gjør at Derrida kanskje finner det
litt for trangt, litt for fastlåst. For den dekonstrueringen
Derrida gjør av alt fast og stabilt gjør at det som er «helt
annerledes», nettopp det som «det mulige» ekskluderer,
blir ønsket velkommen. I denne forstand ikler Derrida
dekonstruksjonen noe han selv kaller en «messiansk» kvalitet. Men dette er riktignok en «messiansk» kvalitet uten
«messianisme»; det vil si, man kan ikke på forhånd vite
hva «det kommende» vil være, når det måtte inntre og
hvem som skal motta det (Rubenstein 2008:732). For,
mens Dionysios helt klart fremsetter en kosmisk orden,
hierarkisk oppbygget fra bunn til topp, så gjør Derrida
det motsatte: Han river vekk alle former for hierarki og
struktur. Dermed, slik Mary-Jane Rubenstein formulerer
det i essayet «Dionysius, Derrida, and The Critique of
Ontotheology», så er det «… [within différance] neither
king nor kingdom, there is furthermore no “way” to get
there» (Rubenstein 2008:732). Poenget er altså at, til tross
for at Derrida innrømmer at via negativa er en mørk og
usikker vei, så understreker han at det fremdeles er en vei,
som, på et eller annet vis, går ned i hierarkiet og opp igjen,
og skal lede til enhet med Gud. Og dekonstruksjonen er,
slik vi kjenner den, uten destinasjon: Den fungerer som en
strategi uten endemål.
Men, på en annen side, det er viktig å ikke glemme
hva som kan sies å være den apofatiske teologiens hovedessens, nemlig at det som sies, det multipliserer seg selv: Det
sier én ting og samtidig det motsatte. Spørsmålet vi så kan
stille oss er om dette gjør at vi kan forstå det apofatiske

budskapet til Dionysios som å omhandle både vertikale
og horisontale allianser innad i kosmos, slik at alt lys er
det ene og samme lys – Guds lys – direkte manifestert
i all skapning. Og hvis dette er tilfelle, er det slik at all
snakk om skalaer og om nivåer, egentlig ikke har noe med
vår forståelse av hierarki å gjøre, ettersom det løses opp
og negeres, slik at «ned» på samme tid betyr «opp», «ut»,
«rundt» og «gjennom»? Videre: Kan Dionysios, forstått på
den måten, lettere imøtekomme Derridas bekymring om
en rådende elitisme i den apofatiske mystikken, og slik sett
avvise slike bekymringer, gjennom å vise til Guds nære relasjon, kobling, til alt som er?
Kanskje. Men på ett punkt synes det likevel vanskelig,
nær sagt umulig, å skulle la apofatisme være dekonstruerende, å skulle la Dionysios løse fullstendig opp i alle begrep vi har av Gud, av veien, ettersom han synes til slutt å
ekskludere: Han ekskluderer de som ikke følger den kristne
veien. Og, som Rubenstein skriver, så er «… the problem
of the path … broader than the concerns of liberal ecumenism». For, som hun videre skriver, så, «as Derrida teaches us, a Er det slik at alt snakk
determinate path, by defintions,
om skalaer og om nivåer
closes off any relation to the indeterminate. This is a signifi- egentlig ikke har noe
cant concern, considering the med vår forståelse av
apophatic God’s transcendence hierarki å gjøre, ettersom
of all determinations. If the via det løses opp og negeres,
negativa knows where it is going
slik at «ned» på samme
and how to get there, is its unknown God truly unknown?» tid betyr «opp», «ut»,
(Rubenstein 2008:737). Dette «rundt» og «gjennom»?
er altså et poeng som bør tas
på dypeste alvor, og som også Derrida gjør, og som viser
hvorfor han gikk så hardt ut mot teleologien. Det handlet overhodet ikke om, hva Rubenstein kaller, «intellectual
snobbery» eller «a postmodern commitment to play», men
snarere en reaksjon på, «the violent and exclusionary politics of certainty» (Rubenstein 2008:737).
Hva så med Fosse?
Spørsmålet jeg så vil stille meg, og som jeg ved hjelp av
Fosses mystikk vil forsøke å besvare, er hvordan det går an
å skape noe, gjøre i det hele tatt noe konstruktivt, innad
i et slik klima, innenfor en slik forståelse av språket, hvor
ingenting står fastlåst og ingenting er sikkert. Går det an
å snakke om en erfaring av noe hellig, noe annerledes og
kanskje helt umulig som springer fram i skriften, og som
i sin materialitet og tilstedeværelse poengterer nettopp det
uutsigelige? Er det her Derrida og Wittgenstein møtes, i
ELINE AURLIEN

21

det som ikke kan fanges inn, ikke kan låses fast i et alminnelig og prosaisk språk, men som bare eksisterer slik, som
Fosse selv sier, i sitatet jeg nevnte innledningsvis, «… i den
skrift som lar mystikken oppstå …»? I så tilfelle får jeg lyst
til å gå tettere på Fosse og se hva slags skrift han snakker
om, hvordan han makter å si litt, som ikke sier for mye,
som ikke låser fast og stivner, men som likevel er tilstrekkelig for at erfaringen av noe sant melder seg. Hva er dette
for noe, dette skjøre, som han vil formidle, og som nesten
glipper mellom fingrene våre?
Først, før vi går videre med Fosse, kan vi for et lite øyeblikk vende tilbake til Dionysios. Til tross for at han snakker om en vei, en bestemt vei, så synes nemlig dette kosmos han oppholder seg i å nekte å stå stille – det sirkulerer,
stuper ned, og skyter i alle retninger. For, som Rubenstein
beskriver det, så kulminerer denne
Hva Fosse altså gjør, bestemte veien, denne nedadstigende oppadstigningen, i en negasjon
hva han fastholder
av veien selv: i stillhet (Rubenstein
ved, er en insistering 2008:737). Og er det ikke slik, også
på mening. hos Dionysios, som hos mange andre
mystikere, at sjelen må innse at den er
ingenting for å bli verdig, for å kunne forenes med Gud?
Er ikke alt sammen en stadig bevegelse, en flerstemmighet,
en flertydighet, og går det i det hele tatt an å holde fast ved
det kosmologiske hierarkiet Dionysios postulerer?
Fra mangetydig skriftstemme til skriftironi
Kanskje. Kanskje ikke. Vi går til Fosse og tar med oss det
dynamiske prinsippet og forsøker å se hvordan han forstår
det. Hvordan han forstår det som «skriftstemme». Og som
vi skal se, skriver han i «Negativ mystikk», at: «I og med
romanen skjer det … ei forvandling frå talen der det finst
ei stemme som står for ei meining, mot ei skrift som er
fleirstemmig, og som ikkje er ei meining, men fleire meiningar, dette fleirstemmige gir romanen ei heilt eiga stemme, denne stemma kalla eg i si tid for skriftstemma, for det
fleirstemmige i romanen går jo saman til eitt uttrykk …»
(Fosse 2001a:159). Tydelig er det at denne flerstemmige
skriftstemmen likner svært mye på den apofatiske mystikkens kjennetegn, å skulle si én ting og samtidig skulle si
det motsatte. Som vi skal se kommer Fosse hit, han lander
her, men han går også via en annen liknende forståelse av
skriften: Han forstår det som ironi. Skriftironi, ikke sarkasme, men noe som ligger nærmere paradokset og oksymoronen, noe som forholder seg til flere meninger ved
siden av hverandre. Fosse har ikke sansen for bruken av
allvitende forteller, han liker ikke tanken om at det skal
være en overordnet mening, en slags «ene mening», hierar22
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kisk, ovenfor alt, men snarere vil han, slik som kvekerne
– som han selv trekker frem – inn i det indre og personlige,
det mangfoldige, der alle står likestilte, side om side. Hva
Fosse altså gjør, hva han fastholder ved, er en insistering
på mening. I «Negativ mystikk» skriver han: «Romanen
held fast meining i ei verd der den store meininga ikkje
finst og der fakta og trivia kan truge med å ta over for meining» (Fosse 2001a:160). Det synes likevel å være tilfelle at
den mening det er snakk om, likner Derridas forståelse av
mening. Forflytning synes faktisk å være en forutsetning
for mening å oppstå. En stadig bevegelse, et skifte, fra en
mening til en annen, små sprang, stamming, det så vidt
uttalte, for å opprettholde … ja, hva da? Fosse skriver at
«… romanen faktisk [er] ei insistering på at underet finst
og slik held romanen oppe ei opning mot det guddommelge» (Fosse 2001a:160). Men, kan vi da spørre, er ikke
det guddommelige «det ene»? Er ikke det guddommelige
– nettopp – den «ene mening»? Er det ikke Gud de kristne
mystikerne søker å forenes med? Jo, det vil jeg tro at stemmer, men likevel hevder Fosse at han, som skrivende, må
gjøre det motsatte, «… romanens [skriftstemme] går inn i
tida, vend ikkje mot det eine, men mot skilnaden» (Fosse
2001a:161). Og: «… gjennom den vendinga kan ein kanskje oppnå noko av det same som det dei tradisjonelle
mystikerne oppnår» (Fosse 2001a:161). Slik havner vi altså der hvor romanens mangetydige skriftstemme og romanens skriftironi samler seg til en slags mystikk, en negativ
mystikk, og dermed føles det viktig å gå inn og se hvordan
det har seg at dersom man vil treffe på sannheten kan man
ikke gå rett på, men man må, faktisk, gå litt utenom.
Form og stil blir skriftmystikk
Fosses innfallsvinkel er denne: å si «noe annet». Det er
gjennom selve skrivemåten han ønsker å oppnå noe som
sakprosa og tradisjonell fortelling ikke får til. Gjennom å
bryte ned språklige konvensjoner, gjennom, slik Nyhus
skriver, å «… male grønt uten å ha grønt på paletten …»
(Nyhus 2009:43), kan han kanskje trenge gjennom til
dette som ikke lar seg utsi via et strengt referensielt språk.
For, Fosse skal ha sagt at det er maler han aller helst ville
ha vært. Men, fordi det likevel er språkarbeider Fosse er,
så må han jobbe med å få ordene til å peke ut over seg
selv, med å «… få dem til å sprekke, til å bli medium for
det som ligger utenfor ordenes konvensjonelle betydning»
(Nyhus 2009:47). Og dermed synes vi å være inne på språkets essens, vår essens; den materialiteten som bærer det
hele. Det som står i mellom, det som vi må via fordi vi
ikke kan trenge igjennom til det aller helligste, det som
må sies å være selve grunndogmet i det kristne tro: Vi må

gå til det menneskelige. På samme måte som det i nattverden er Jesu blod og legeme, brød og vin, vi tar opp i
oss, så vil det i litteraturen, i språket, også være noe helt
konkret, noe materielt – form og stil – vi forholder oss til
(Nyhus 2009:47). Men gjennom alt dette presser et «mer»
seg frem: en overskridelse, et innhold og en mening – noe
som i siste instans kan føre oss til det guddommelige. Og
dermed blir det viktige hvordan vi arbeider med – nettopp
– ordene. Hvordan vi setter dem sammen og lar dem røre
på seg. Og slik dukker den allerede nevnte flertydigheten
opp igjen.
Fosse lar språket stå nakent. Han kler av, gir oss ingen
forsikringer og setter referanserikdommen i spill. Han lar
flere mennesker komme til orde: De uttrykker seg, de sier
sitt og det finnes intet innsiktsnivå plassert over hodene
på dem som snakker (Nyhus 2009:42–43). De står der, i
sin egen rett, legger fram det de har på hjertet – og ofte i
en evinnelig gjentakelse. Noe manes frem, suggereres, lades opp, men også, samtidig, punkteres. Fosse lar språket
spille opp til en flerstemt sang, og han lar det stige ned,
tømmes og vendes tilbake til sitt magre utgangspunkt, til
sitt nesten uhørlige pust. Er det kanskje først da noe annet
kan komme til syne?
Dersom vi igjen går tilbake til Derrida og tar en titt
på hva han sa, så var det nemlig slik, at bare når ingenting er sikkert, når ingenting er spikret fast, blir det romslig nok til at det som er «annerledes» kan trenge inn: det
som i bunn og grunn er umulig. Og er det slik, ved å frasi
seg retten til enstemmig mening og til å forsøke å presse
fram dogmatiske utsigelser, at Fosse, i ydmyk ærbødighet,
erkjenner vissheten «… om å vere overgitt både til den
andres og til det andres hender …»? (Fosse 2001a:152).
Er det slik Fosse slipper taket og får skriften til å lyse? Og
minner ikke dette mye om kvekernes møter, deres silent
meetings, hvor det ikke trengs å sies noe, og hvor det bare
sies noe dersom ånden fordrer dem? Det gjør nok det,
vil Fosse selv si. Skriften må, på samme måte som kvekernes møter, la seg bevege av the inner light, av Gud i
mennesket (Fosse 2001a:157). Vi må trenge ned i dypet,
ned til et sted Fosse kaller «ein ikkje-stad», et navnløst sted
vi så vidt kan føle, og som vi må, slik Nyhus beskriver
det, bruke språket som agn for å få til å bevege (Nyhus
2009:55). Vi må tråkke rundt i språket, bevege oss i det,
lytte og være lydhøre og strekke det så langt at en enstemmig mening, den opprinnelige mening, kan oppstå.
En mening som ikke er vår, som ikke er skapt av skriften,
men som trer inn i den åpningen, det hulrommet, skriften
skaper. For ord deler opp og splitter virkeligheten, ord kan
aldri nå helheten, og idet vi bruker ord – språk – må det

også méd en erkjennelse av at dersom vi forsøker å nærme
oss den store sannheten, må dette avspeiles i språket ved at
vi aldri stanser opp ved én endelig formulering. Vi er aldri
ferdige, vi må hele tiden videre, og dersom vi skulle få det
for oss at vi har kommet i mål, så må vi vær så god pakke
sekken vår på nytt, bryte opp og innse en av grunntankene
hos Derrida: at skråsikkerhet ekskluderer. Men flerstemmigheten, det utspredte, og den pågående vandringen, pilegrimsferden innad Er det slik Fosse
i språket, gir likevel et håp. Det blir som slipper taket og får
en bønn, i kraft av negasjonen, at det skriften til å lyse?
forut for dette, bortenfor dette, finnes et
samlende prinsipp, noe vi ikke vet om, men som vi aner,
og som gir rom for troen, forventningen om at stotringen,
de små ordene, det vi så vidt klarer å utsi, plukkes opp og
holdes. For, som Nyhus trekker frem at Fosse sier, så, «…
kanskje er det feil å seie at litteratur er språkbruk? Kanskje
er det heller språkbønn?» (Fosse 2001b:73).
Dermed, til sist, kan man kanskje si at det ikke nødvendigvis er et skjødesløst prosjekt å skulle forsøke å skrive
i kjølevannet av Derridas dekonstruksjon. Å skape, å frembringe «noe positivt» ut av det karrige språket, det lar seg
gjøre, skal vi tro Fosse rett, dersom – og det er et viktig
forbehold – skriften innbyr til åpenhet. Bare da unndrar
vi oss faren som ligger i å stanse opp, fryse fast og sette
stengsler som holder «umuligheten» ute. Bare da kan vi
gå videre.
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