DET ESTETISERTE MØRKET

OM OVERSKRIDELSE, FORTAPELSE OG PESSIMISME
I STIG SÆTERBAKKENS VERKER

Stig Sæterbakken var først og fremst litterat – en estet kjent for sine mørke, ofte galgenhumoristiske, og
regelrett negative portretteringer av meget mye mellom den oppskrapte himmel og den uvelkomne jord.
Men er verdensanskuelsen som tilkjennegis av ren litterær, estetisk interesse, eller kan hans betraktninger
også leses på en mer kritisk-filosofisk måte? I det følgende essayet drøftes diktning som overskridelse og
fortapelse, samt de filosofiske implikasjoner av den litterære, «nesten-filosofiske» pessimisme som kjennetegner en stor del av det sæterbakkenske univers.

Av Sindre Brennhagen
I den motsatte enden av dannelsesskalaen – eller av kroppen, kunne man nesten si – hadde jeg, i et tidlig stadium
av det som skulle bli [essaysamlingen] Dirty Things, lyst
til å kalle den Tiss og bæsj. Bare for å ha det gjort. Det
verste er at det ville vært dekkende.
(Sæterbakken 2015, 37)

S

tig Sæterbakken (1966–2012) var en norsk forfatter
hvis litterære allsidighet og hang til å beskjeftige seg
med tabubelagte, dystre og kullsorte – sågar skitten-eksistensielle1 – temaer har gjort både hans verker, så vel som
personaen Sæterbakken, til et fascinasjonsområde for både
litteraturvitere og den jevne leser av nordisk skrivekunst.
Da Sæterbakkens bibliografi innehar en sjangermessig rekkevidde som inkluderer dikt og fortellinger, krim- og kjærlighetsromaner, samt essays om musikk, litteratur og mer
kontroversielle samtidstemaer, er det meget mye å velge
mellom for den kuriøse uinnvidde. Sæterbakken virket
også som lærer, oversetter og gjendikter, i tillegg til å bekle den ærbødige rollen som kunstnerisk leder for Norsk
Litteraturfestival på Lillehammer fra 2006 til 2008, inntil
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kontroversen rundt invitasjonen av David Irving2 kulminerte i at Sæterbakken trakk seg fra stillingen.
Det er i senere tid blitt skrevet inngående om
Sæterbakkens forfatterskap,3 dog brorparten kan sies å
forholde seg mer biografisk og litteraturteoretisk snarere
enn eksplisitt filosofisk til idéstrømningene der tidvis gjennomsyrer Sæterbakkens tekstlige eskapader. Men det finnes unntak: Kenneth Moes kritisk-polemiske essay Imot
Sæterbakken (2017)4 bryner seg aktivt på de pessimistiske, misantropiske og anti-filosofiske byggeklosser som
danner grunnmuren i mange, om ikke majoriteten, av
Sæterbakkens verker. Det skal understrekes at Sæterbakken
var forfatter av danning og yrke, så det er ikke merksnodig
at det først og fremst er litteraturvitere, kritikere og andre
forfattere som analyserer, kommenterer og på andre måter
sysler med hans verker.
Ei heller fortoner det seg særlig overraskende at hans anvendelse av filosofiske referanser, for ikke å glemme kjennskap til tenkere á la Camus, Kierkegaard og Schopenhauer,
hittil ikke er viet nevneverdig oppmerksomhet fra et fagfilosofisk perspektiv. Men det er ikke ensbetydende med
at det er manko på filosofisk relevant materiale. Man kan
for eksempel stille seg spørsmålet om pessimisme gene-
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relt, og den Sæterbakken forfekter spesifikt, i seg selv er
en filosofisk grunnholdning. Alternativt kan man spørre
om pessimisme snarere er en opphevelse av filosofi, og representerer en antifilosofi, som Moe hevder (2017a, 15).
Man kan også analysere et knippe utvalg enkelttekster, og
se om det impliseres én til flere teser eller verdensanskuelser som står i slektskap med andre filosofiske tradisjoner
og teoretiske systemer, eller om man til slutt er nødt til å
benytte en løst definert og vidtfavnende paraplybetegnelse
som «pessimisme».
Spesielt i essaytrilogien Der jeg tenker er det alltid mørkt
(2015), finner man tekster der aktivt bryner seg på spørsmål som røsker ved roten av den menneskelige erfaring;
betraktninger av monogamiet generelt (og ekteskapet spesifikt), refleksjoner over barnslig naivitet og moden alder, i
tillegg til gjentakende granskninger av selvets grunnvillkår
og angstens kvelende allestedsnærvær. I det følgende vil
jeg trekke veksler på denne trilogien, andre essayutgivelser og romaner, og samlingen Ikke noe av dette handler
om meg (2018) for å undersøke om den sæterbakkenske
livsanskuelse kan identifiseres med en eller flere filosofiske posisjoner. Men aller først anser jeg det nødvendig å
artikulere visse forbehold og eksplisere enkelte teoretiske
forutsetninger.
Innledende forbehold og betraktninger
Det hører muligens uunnværlig med til historien at Stig
Sæterbakken valgte å forlate sin jordlige væren på eget initiativ, for egen hånd. I retrospekt kan man kanskje argumentere for, eller i det minste problematisere, at nettopp
denne finale handlingen absolutterte noe av den myteomspunne auraen som omkranset Sæterbakken. Som Kenneth
Moe – med en vri på Sæterbakkens egne ord5 – formulerer
det innledningsvis i sitt essay: «Stig Sæterbakkens skjebne
ligger lagelig til for romantisering, og til en viss grad ville
man ikke yte ham rettferdighet med mindre man gjorde
det» (2017a, 14). Sæterbakkens stadige omgang med, og
særegne behandling av, dyptgripende eksistensielle dilemmaer der kjennetegner den menneskelige tilværelse, tillegges potensielt en større grad av alvor og mening i lys av
hvordan skribenten selv endte sine dager. Det litterære og
personlige flyter over i hverandre.
Det er dog av fundamental viktighet å presisere, som
Moe gjør på en særdeles klar og forbilledlig måte, at man i
denne instans fremhever skillet mellom familiemannen og
mennesket Sæterbakken på den ene side, og forfatteren, den
offentlige skikkelsen Sæterbakken på den annen (Ibid.).
Moe skriver: «Stig Sæterbakken er ikke et menneske noe
mer enn Sauermugg er det. Han er noe man utsetter seg
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for: En nervøs samling sannheter» (2017b, 23).6 Man leser
således «en helt annen samlet skikkelse ut av bøkene hans,
ut av essayene og intervjuene, ut av fremstillinger hos andre forfattere, ut av rykter, og så videre» enn det man kan,
og kanskje burde, gjøre hvis man kjente privatpersonen
Sæterbakken i en mer direkte-relasjonell forstand (Ibid.,
24). Jeg-personen som videre teoretiseres over i denne teksten, vil altså ikke betraktes som mennesket Sæterbakken,
men snarere behandles som et epistemisk, moralsk og ontologisk subjekt, med en særskilt og privilegert tilgang på
egen væren-i-verden; en intrasubjektivitet som tilskrives
den litterære Sæterbakken, ikke privatpersonen.
Der Moe setter seg fore å «reflektere så fritt som mulig
rundt det vanskelige og evig interessante forholdet mellom
liv og litteratur» (Ibid.), vil jeg i det følgende ikke drøfte
forholdet mellom kunstneren og kunsten (forfatteren og
teksten), eller diskutere litterær fortolkningsmetodikk per
se. Jeg legger til side spørsmål som kretser omkring psykologisering av litteratur og kausalitetsforholdet mellom skribent og tekst, det vil si relasjonen mellom ord og handling,
tanke og atferd – liv og lære. (Men kanskje er det uunngåelig at man implisitt kommer inn på det, enten man vil eller
ikke?). Ei heller ønsker jeg å ta stilling til de mange (og
betimelige) etiske innvendinger og utfordringer tilknyttet
eksempelvis skildringer av sørgmodighet og tristesse, fysisk
og psykisk sykdom, eller selvmord i litteraturen.
Det er ikke for å si at det ikke er interessant å problematisere normative dimensjoner omkring fremstilling
og distribuering, samt begrensning og eventuell sensur, av
ømme temaer. Især gjør spørsmål om fordeling av ansvar
på et individuelt kontra samfunnsmessig plan, i henhold
til påvirkningskraft og skadeeffekt, seg sterkt påtrengende.
Det er unektelig relevante og viktige spørsmål å drøfte,
men jeg oppfatter dem kanskje som av mer litteraturteoretisk interesse akkurat i dette henseende, noe som går
utenfor mitt kompetanseområde. Jeg anerkjenner like
fullt at ved å innramme teksten på denne måten, og nevne
Sæterbakkens død i slike eufemistiske vendinger som formulert ovenfor (noe tekstens hedersgjest ville avskydd som
pesten),7 kan jeg uintendert ha bidratt til å drapere kommende filosofiske spekulasjoner i blasse nyanser av grå;
malt dem i det monokrome sort.
Mitt anliggende er imidlertid å forsøke å identifisere
enkelte filosofiske grunntemaer og virkelighetsbetraktninger, samt reflektere over implikasjonene av de disposisjoner og holdninger man finner i et utvalg av Sæterbakkens
verker. Undertegnede er klar over, og bevisst på, at tolkningene kanskje divergerer fra, eller motstrider seg, standardlesninger av Sæterbakken. Jeg håper likevel at et al-
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ternativt blikk, født ut av trening i en annen fagtradisjon,
kan bidra med (forhåpentligvis) fengslende og (potensielt)
interessante nytolkninger av de mer ubehandlede filosofiske aspektene ved Sæterbakken.
1. Filosofi og skriving:
Kontrære eller komplementære?
«Skriving og filosofi er på mange måter kontrære størrelser» skriver Sæterbakken (2018a, 59), og hevder at mens
skriving i sin mest kritiske fase er «fullstendig uten hensyn til kvalitet» (Ibid.), må filosofien kontinuerlig tenke
kvalitet; filosofien er kultiveringen, rendyrkingen, poleringen og perfeksjoneringen av en tanke eller idé. Å skrive, å
frembringe noe, å være skapende, er derimot ensbetydende
med å være ynkelig; den som skaper trygler etter å bli forstått, hevder Sæterbakken videre (Ibid., 59-60).
Disse betraktningene setter opp et kvalitativt motsetningsforhold mellom filosofens skriving kontra litteratens.
Dette er for så vidt lite kontroversielt, gitt at filosofien i
majoriteten av tilfellene er argumentativ, ofte også i logiskstringent form; den kvalifiserer sine premisser, rettferdiggjør sine deduksjoner, og etterstreber legitimeringen av
sine setningers sannhetsgehalt. Dette må den gjøre på en
klar, konsis, utvetydig og teknisk måte for å unngå følgefeil primært, og i siste instans feilslutninger. Men å si at
filosofien ikke er utprøvende, ikke er spekulativ eller eksperimentell i sitt vesen, fremstår i beste fall som en misforståelse, og i verste tilfelle en stråmann. Med Richard
Rortys ord, er filosofien (i sin spede startfase) kanskje
kjennetegnet av «a confused combination of the love of
wisdom and the love of argument», men den er like fullt
«a kind of writing» (1978, 142-3).
Filosofien er, maksimalistisk forstått og røft skissert,
forsøket på å si noe om selvet og verden, gjerne med et
ordspråk som går utenfor det etablerte; med syntaktiske
nyvinninger, neologismer og semantiske krumspring forsøker filosofen å uttrykke noe om virkelighetens beskaffenhet slik det muligens aldri har blitt gjort før. Dette krever en tilnærming umiskjennelig karakterisert av prøving
og feiling, ofte på en måte som innstiller den misforståtte
eller avfeide tenker med kjensler av forlegenhet eller forsmedelse. Nye tanker, eksentriske holdninger til utbredte
oppfatninger – og i dette henseende: oppfinnsomme variasjoner over et gjengs formspråk – ligger lagelig til for kritikk og skeptiske blikk. Tenk bare på latterliggjøringen av
Jacques Derrida og andre filosofer som plasseres i den lite
ettertraktede, nedvurderende og regelrett intellektuelt diskvalifiserende kategorien (infamøst) kjent som «postmodernisme». Vil man ikke hevde at det er til sjenanse eller
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ydmykelse for et individ å tillegges merkelapper som «sjarlatan», «obskurantisme» eller «formalisme på tomgang»?8
Føler ikke disse seg tidvis «ynkelige» også, i Sæterbakkens
termer? Går de ikke (diskuterbart) i bresjen ved å blottstille seg, gjøre seg til skyteskiver, på denne måten? Er ikke
slike tenkere samtidig litterære opprørere?
Et mulig forsvar av Sæterbakkens hyperbolske formulering, er at han anvender «skriving» som ekvivalent med
«diktning» eller «diktekunst», og dermed aktualiserer et
heideggeriansk skille mellom filosofi og tenkning (Denken)
på den ene siden, kontra poetisering og diktekunst (Poesie;
Dichtkunst) på den annen. Mens filosofiens og tenkningens oppgave består i å kontemplere over og tolke verden
slik den fremstår for-oss og i-seg-selv, er diktekunstens lodd
å belyse og klargjøre verden på en ny og illuminerende
måte. Der filosofien forholder seg til virkeligheten på en
bestemt måte, vil diktekunsten skape en virkelighet, og
samtidig avdekke denne frembragte virkelighetens sannhet, dens essens;
[…] art is the fixing in place of a self-establishing truth
in the figure. This happens in creation as the bringing
forth of the unconcealedness of what is […] Thus art
is: the creative preserving of truth in the work. Art
then is the becoming and happening of truth (Heidegger
2001, 69).
Men Sæterbakken hevder vitterlig at filosofi og skriving/
diktning er kontrære, i betydning kontradiktoriske. Det
faller på sin egen urimelighet, selv om man på forhånd
innehar sympatiske inklinasjoner og er utstyrt med et sett
velmenende fortolkningsbriller. Jeg vil derfor modifisere
påstanden, og hevde at de istedenfor er komplementære.
Selv om de på mange områder virker motstridende, er de
likevel ikke inkommensurable. Det er snarere slik at deres modus operandi (arbeidsmodus; måte å virke på) er så
totalt forskjellig at de prima facie kan gi skinn av å være
diametralt opposisjonelle, selv om dette i siste instans ikke
er tilfellet. Jeg vil likevel ikke totalt forkaste Sæterbakkens
spissformulerte setning, men beholde de implisitte, underliggende, refleksjoner over diktekunsten som til stadighet
stiger opp til overflaten som luftbobler i vann.
For å fremholde den Heidegger-influerte distinksjonen
som vist ovenfor, tolker jeg diktekunstens værensvesen i
det sæterbakkenske univers som å stå i overskridelsens tegn.
Skrivingen, og litteraturen at large, fremtrer ikke kun som
et instrumentelt tilfluktssted, et språklig reservat man oppsøker når man selv behøver en utløpsarena; at man søker
trøst i andres verker når egne ord ikke strekker til. Den har
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også en verdensåpnende kvalitet ved seg, ved at skrivingen
ikke kun tilbyr en tilsidesettelse av det ordinære, men lar
en skape et totalt annerledes, fiktivt univers.
Litteraten bygger således en ny virkelighet; en verden som utfordrer sedvane og gitte begrensninger (metafysiske, moralske). Den kan bevege seg narratologisk på
en måte som tøyer den intuitive kronologi vi er vant til
å persipere, gripe og ordne et handlingsforløp gjennom.
Dens tidsforløp kan være ytterst krevende, uten umiddelbare sammenligninger med vår vante temporale måte å
orientere oss på. Den fremstiller sine objekter, fenomener
og tilstander – sine deltakere, hendelser og skjulte læresetninger – vesensforskjellig fra våre kognitivt-epistemiske
normalmodi. Slik blir litteraturen en bearbeidet (prosessert) og frembragt (forestilt, konstruert) virkelighet som
går utenfor, men samtidig er virkbar i, det etablerte rammeverk, altså den faktiske verden. Den skaper riktignok
sitt eget kosmos, men dens planeters gjenskinn stråler like
fullt gjennom vår galakse.
Her forstår jeg overskridelse på en snever og kontekstspesifikk måte.9 Jeg anvender «overskridelse» istedenfor
det mer filosofisk gemene «transcendens» for å signalisere
at det ikke har å gjøre med en erfaring – være seg religiøs, estetisk, åndelig – som ligger utenfor erkjennelsesteoriens begreper, men snarere måten forfatteren går utover
og forbi seg selv gjennom å skape et alternativt jeg (alter
ego). Skriving som overskridelse – eventuell neologisme:
overskrivelse – innebærer at man frembringer et litterært
selv, en ny persona til forskjell fra privatpersonen som står
bak verket. Man gestalter et selv, for å si det i mer samtidslitterære ordlag. Skrivingen lar en forsøke å kollapse
det etablerte, pulverisere det bestående, samt kreere noe
radikalt annerledes med henblikk på et nytt værensmodus,
en ny måte å være til – å leve gjennom den skikkelsen, den
stemmen, man selv har født. Man kan dermed hevde at
dette ikke står i motsetning til filosofiens kontemplative
skrivemåte, men kan tjene som en alternativ vei til erkjennelse – av seg selv og verden. Hva menes med dette, og
finner man spor av dette synet i Sæterbakken?
2. Diktning som overskridelse
Ensomhet, sorg, den evinnelige jakten etter mening (og
mangelen på resultater), og pessimisme (litterær, eksistensiell) er røde tråder, eller tematiske blåknuter, i det innviklede garnnøstet som utgjør Sæterbakkens bibliografi. Det
sæterbakkenske «jeg» vil, men får ikke til; utallige forsøk
vitner om et iherdig ønske, en brennende iver etter å oppdage, avdekke eller konstituere mening, men den uunngåelige feiling av det. Derav desillusjoneringen: «Mening
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er for prester og pøbler» (2018a, 128). Men trangen til
å skrive, den nærmest tvangsnevrotiske bestrebelsen, vedvarer som subjektets utfoldelsesarena. For hva sitter man
igjen med hvis man ikke i det minste prøver? Skrivingen
står igjen som et testament til håpet, en forhåpentlig frigjøringsinstans, selv om den til tider kan virke nytteløs,
impotent. Skrivingen har en dobbelthet over seg; den er
oppbyggende og nedrivende; oppløftende og destruerende:
Som om den skrivende med hele sin virksomhet sier:
Jeg elsker verden! Et utsagn som rommer et like sterkt,
like ektefølt, like inntrengende: Jeg hater den! Som om
den skrivende har et umulig prosjekt, som er å finne
det ikke-eksisterende stedet, midt mellom det å være
helt med og det å ikke være med i det hele tatt (2015,
17).
Skrivingen blir, tross dens ambivalente karakter, tilflukten
på godt og vondt:
Å dikte er ikke å holde dommedag over seg selv, det
er å nedkalle ragnarok over alle de som har skyld i at
en ble som en ble. Å skrive er et forsøk på å knuse det
rammeverk, å legge i grus de begrensninger, å rævkjøre
de trafikkregler ens kjødelige opphav har innstiftet,
hva enten den skrivende er seg sine bestrebelsers egentlige årsak bevisst eller ikke. Å skrive er å uttrykke som
forbrytelse, det som ble innsatt som lov. Å skrive er å
ville ødelegge far og mor, nei, ikke bare far og mor,
men alle fedre og mødre, alle våre forgjengere, alle de
galninger og nevrotikere og banebrytere som har gjort
vår galskap i ord og handling mulig, med andre ord:
alle de som har bragt oss dit vi er og gjort oss til dem vi
er, uten mulighet for noe annet enn akkurat dét, som
har fratatt oss alle andre alternativer enn dette ene. Og
dette er den eneste måten på hvilken den skrivende bedømmer verkets kvalitet: antagelsen om i hvilken grad
det vil plage og pine ens opphav, levende eller dødt, å
bli innviet i det. For en betraktning eller beskrivelse
som ikke plager eller piner ens opphav, levende eller
dødt, er heller ingenting verdt, og slik foregår den utvelgelse og bearbeiding av verkets stoff som kunstneren
selv vil insistere på som estetisk anliggende, men som i
virkeligheten altså bare er dette: en gjennomarbeiding
av stoffet i den hensikt å gjøre det så opprivende som
mulig for de som venter, levende eller døde, der hjemme (2018a, 43-4).
For Sæterbakken virker skrivingen å mane til kamp. Den
SINDRE BRENNHAGEN

41

er et oppgjør med ens opphav, ens fortid, ens formative
omgivelser, enten det er konkrete personer eller mer vidtfavnende, abstrakte vilkår som sosioøkonomiske faktorer,
normer og kulturen in toto. Gjennom skrivingen står subjektet fritt til å viske ut ethvert spor av det foregående, og
konstruere en ny identitet. Skrivingen muliggjør forlatelsen, eller opphevelsen, av en privatpersonlig identitet; man
dematerialiserer et kjødelig legeme, for å reise ett nytt,
kunstferdig selv, konstituert av nøye selektert tekst. Med
Sæterbakkens egne ord: «Ingen skal kjenne meg annet enn
gjennom det jeg skriver» (Ibid., 200).
I skrivingen, litteraturen, kan vi ane konturene av en
ukjent horisont, og glimte omrisset av en ny sol, hvis stråleregn varmer kinn og sinn på en ekstraordinær måte som
virker total-forvandlende. Litteraturen plasserer oss under
et nyreist himmelhvelv, et der er uendelig i omfang, men
som likevel strekker seg ned og hilser oss velkommen med
en øm og lodden omfavnelse; den skaper et kosmos der
den villfarne endelig hører til. Med Sæterbakken: «Å skrive, det er å svikte sin umiddelbare tilstedeværelse i verden,
det er å opprette en instans til. Mål: En absolutt fremstilling av livet. En fremstilling som nødvendigvis vil måtte
gå på bekostning av dette livet» (Ibid., 81). Skrivingen er
normoppløsende; «å skrive er å uttrykke som forbrytelse,
det som ble innsatt som lov».10 Samtidig virker den konfronterende, skjerpende og åpnende; subjektet stilles overfor seg selv, og tvinges til å problematisere det man ser,
oppfatter og opplever gjennom ordene hen har nedtegnet:
«For å kunne skrive må jeg være den jeg er. For å kunne
skrive må jeg være en annen enn den jeg er. Og, det er når
jeg får disse to til å møtes, og bare da – og da bare kanskje
– at dét oppstår, som jeg i ettertid, på avstand betraktet,
kan velge å kalle litteratur» (2012b, 122).
Skrivingen kan, i det sæterbakkenske univers, derav
anses som uunnværlig, legger man ovennevnte spekulasjoner til grunn. Den «må finnes for å gi oss fornemmelsen av
en ordløs eksistens» (2001, 212). Alternativt: «Alt kunne
vært annerledes, det er litteraturens skapende budskap til
menneskene» (2018b, 210). Skriving som overskridelse
(overskrivelse) setter til side det ordinære, det antatte, det
gitte, for å muliggjøre danningen av noe annet. Den peker
ut muligheten av noe (kanskje metafysisk) annet, der befinner seg utenfor de etablerte normative kategorier:
[…] det finnes et sted mellom det å skrive godt og
det å skrive dårlig, et tredje sted i språket, det litterære språket, som en åpning mot noe, noe som ikke
uten videre lar seg innlemme i de begrepene vi har til
rådighet, så som godt, ondt, etisk, uetisk, verdifullt, me42

DET ESTETISERTE MØRKET

ningsløst, og så videre … (Sæterbakken 2001, 114; min
kursivering).
3. Diktning som fortapelse
Å skrive er ikke å realisere seg selv. Å skrive er å undergrave seg selv, for å realisere et annet jeg, et jeg som
først og fremst er tekstens jeg, som er bekjent av sitt
opphav, men som også er fremmed for det, som står
tilstrekkelig fjernt fra det til at det uten videre skrupler
kan gi seg i kast med den erfaringen som jeg selv, mitt
virkelige jeg, ikke kunne gjøre uten å kollapse, bryte
sammen, ødelegge meg selv og mitt liv (2012b, 121).
Men det er ikke nødvendigvis et udelt optimistisk budskap innbakt i Sæterbakkens betraktninger av skrivingen.
I essayet «Det fryktinngytende» finner man den regelrette
antitesen til de forhenværende tankebaner: «Å skrive, i
motsetning til hva jeg trodde til å begynne med, hjelper
ikke mot noe, tar ikke hull på noe, tømmer meg ikke
for noe» (2015, 59). Skrivingen er ikke dermed noe som
virker terapeutisk – forstått konvensjonelt (og kanskje
idealistisk) som helbredende – men snarere tvert imot:
«Krøplingskrift. Misfosterord. Man skulle tro at det å
skrive var å slippe noe fri, noe som har vært innesperret
og som så får friheten tilbake. Ofte forekommer det meg
tvert om» (Ibid., 58). Skrivingen er kontraproduktiv; man
oppsøker den for å tømme seg for noe, dog «smerten ved
ensomheten er der bare så lenge man forsøker å bli kvitt
den» (Ibid., 25). Ordlyden her gir oss en mistanke om at
Sæterbakken var bekjent med Seneca den yngres utsagn
fra Epistulae Morales ad Lucilium, nemlig at vi ikke frykter
døden i seg selv – vi frykter kun tanken på den (brev 30,
paragraf 17).
Skrivingen fungerer derfor som et uggent memorandum – en stadig påminnelse av de underliggende motiver
man forsøker å skrive seg vekk fra og ferdig med – istedenfor en suspensjon, som tilsidesettelsen av ens generelle holdning i og til verden. Skriveakten, håndverket, tilkjennegir
sin støyende larm lik en øredøvende alarmklokke som drar
deg ufrivillig ut av den behagende ignoransens slummer.
I tidligere nevnte Imot Sæterbakken, hevder Kenneth
Moe det jeg ovenfor døpte «overskrivelse», og fremstilte
mer eller mindre i positive termer, snarere er å forstå som
en oppløsning, eller fortapelse. Moe hevder blant annet:
«Knapt en eneste setning hos Sæterbakken svekker selvmordet som gangbar løsning. Tvert imot kretser poetikken hans også om et tap av selv, om enn i mer abstrakt
forstand» (2017b, 42-3). De formuleringene vi først anså
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som å stå i overskridelsens tegn, som å alludere i retning av
en konstruktiv nyskapelse, er heller en «litterær form for
selvskading», en «selvutslettelse», og i siste instans: «Et litterært selvmord med bokstavelige følger» (Ibid., 44).
Moe retter således skarp skyts mot det man kan kalle
en altoverstyrende romantisering av lidelse, en fetisjering
av vemod, eksistensiell angst og pessimisme i Sæterbakkens
innstilling til skrivingen. Det er en indirekte sublimering
av livets interne og eksterne skyggesider, da de riktignok
fremstilles og uttrykkes i mismodige og stedvis udelikate
vendinger, men like fullt tjener de som episentra for all
refleksjon, all handling, alt som gjør krav på vår oppmerksomhet og virker virkelig verdt å bry seg om. Med Moes
ord: «Stig Sæterbakkens romaner gjør livet heslig, hardt og
tvilsomt» (Ibid., 45).
Kritikken, av enkelte omtalt som et «litterært fadermord» (Heiberg 2017), er ubestridelig hardslipt i kantene.
Men Moes stedvis kompromissløse holdning er ikke oppstått i et vakuum, men er snarere tekstlig evidensbasert.
Sæterbakken utviser en gjennomgående estetiserende
holdning til det mørke, en positiv oppvurdering, en dyrkelse av det sørgmodige. Den alltid nærstående tilintetgjørelse – den umettelige higen etter det noe, den noen eller
det intet som kommer etter – er et ledemotiv, sågar et vedvarende og villet sentiment, som perforerer den sæterbakkenske livsanskuelse.11 Avslutningsvis i essayet «Hvorfor
jeg alltid hører på så trist musikk», finner man følgende:
[…] kanskje har enhver kunstform dét i seg, som en
underbevisst tilbøyelighet, en drift mot eget opphør,
ikke bare mot ødeleggelsen – den som fortsatt rommer
en fascinasjon for ruiner, og hvor meningen er at noe
blir liggende igjen og bevitne eksistensen av det som
har vært – men mot en regelrett utslettelse, en utviskelse av alle spor, enhver rest, som om det aldri fantes!
Denne utslettelsen er selvsagt en utopi. Men utopien
består, som et slags negativt gudsbevis (Sæterbakken
2001, 212).
I lys av dette, fremstår sitatet «ingen skal kjenne meg gjennom annet enn det jeg skriver» fullstendig annerledes,
totaltransformert. Skrivingen blir ikke en vei til selverkjennelse, den er ikke myntet på en intern sokratisk dialog
mellom forfatterens privatpersonlige identitet og litterære
selv. Her virker det snarere som om skrivingen er et middel
så vel som en pådriver for selvutslettelsen; driften mot eget
opphør kanaliseres og forsterkes gjennom litteraturen. Å
ta opp skrivingen blir som å sette utfor en nedoverbakke i
en dårlig polstret gokart – før eller siden når man bunnen.
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Den underbevisste tilbøyelighet – som Sæterbakken (hakket mer kontroversielt) hevder er iboende enhver kunstform – er bevegelsen henimot en uinnskrenket, grenseløs,
absolutt forkastelse av hva man har vært, er, og skal bli.
Litteraten, esteten, søker ikke et utløp eller en transformasjon av seg selv, men en utslettelse – en utradering av
privatpersonen som frembringer verket.
I Sæterbakkens selvbiografiske notater gjøres dette eksplisitt: «Å skrive er det motsatte av å finne seg sjæl. Å
skrive er å finne en annen […] Du skaper rett og slett noe
du ikke kan måle deg med. Du styrter deg selv ut i et sammenlignende mørke […] Du gir slipp, du gir etter, du går
tapt» (2018a, 119). Det som blir igjen, som overlever den
forgjengelige forfatter, er en skikkelse – en mystisk silhuett som ikke kan konfronteres med eller holdes ansvarlig
for det som står på trykk. Slik sett virker også litteraturen
opphevende, som «en utviskelse av alle spor» om forfatters
privatpersonlige identitet, hens livsbiografi. Man forholder seg primært til et litterært fenomen, et omriss av en
figur som kun kommer til uttrykk gjennom den etterlatte,
begrensede mengden ord.
Sæterbakken har ikke bare internalisert Camus berømte setning fra Myten om Sisyfos – at det kun finnes ett virkelig filosofisk problem, det om selvmordet (1991, 3) – men
også opphøyet det til å være det eneste meningsgivende
spørsmål, det eneste som er verdt å ta stilling til. Men hva
består denne ødeleggelsestrangen i, er det kun et litterært
selvmord?
Angivelig er det ikke nødvendigvis et ønske om å
forlate verden: «Men nå er det jo, når sant skal sies, ikke
noen direkte selvmordsplaner jeg ligger der og luller meg
i søvn med» (Sæterbakken 2018a, 112). Men det er like
fullt en fundamental, nærmest ontologisk avsky, akkompagnert av en komplett avvisning av verden; det er ikke
bare vondt, men det er kanskje til og med heslig å være til;
i denne kroppen, i dette selvet, i denne virkelighet. Det
sæterbakkenske selv søker følgelig en estetisk distanse, en
mellomtilstand: «For den som er interessert i mennesker,
gjelder det å holde menneskeheten på en armlengdes avstand» (2015, 22). Subjektet søker et «avvise-verden-utenå-forlate-den, et vende-den-ryggen-men-bli-værende, helt
og holdent uvirksomt i den», som Sæterbakken skriver
om Schopenhauers visjon om en rent betraktende tilstand
(Ibid., 16). Individet ser seg redusert til ren beskuelse, lik
et sett verdensanskuende, altomfattende argusøyne der erkjennelsen er befridd fra sin opprinnelige tjeneste under
den (egen)interesserte vilje; en intenst nærværende, men
avsondret væren – et passivt aktivum (Ibid.).
Fremelskningen av selvets oppløsning, nedbrytning,
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forkastning – en «velsignelse og forbannelse kombinert»
(2018a, 119) – vitner om en grunnholdning til livet, til
væren, som er blottet for troen på noe overordnet; overmenneskelige, metafysiske verdier. Det sæterbakkenske
credo: Mening kan hverken avdekkes eller oppdages, men
må snarere skapes eller konstitueres, da det ikke eksisterer
noe høyere, noe transcendent – noe universelt. Mening er
«for prester», der følger doktriner og konvensjoner innstilt av tradisjonen; mening er «for pøbler», som i kraft av
sin frustrasjon over og sitt oppgjør mot det bestående, har
reist nye verdier på asken av de foregående systemer.
Så, hvordan skal man stille seg til slike refleksjoner, hvis
mangefasetterte bedrøvelighet kan innstille selv den mest
livsbejaende leser med en apatisk handlingslammelse, satt
overfor det presumptivt meningsløse ved tilværelsen som
sådan? For å returnere til noen av forbeholdene fra innledningen, ønsker jeg ikke – som Moe i større grad gjør – å
drøfte de etiske utfordringene vedrørende Sæterbakkens
«mørke karisma», og hvorvidt det medfølger et ansvar –
være seg moralsk eller annet – med hans litterære så vel
som utenomlitterære innflytelse.12 Jeg vil istedenfor kort
diskutere om det er noen filosofiske begreper som er tilstrekkelig dekkende for å beskrive grunnholdningene uttrykt i utdragene av Sæterbakken her problematisert.
4. Filosofi eller anti-filosofi?13
«Pessimisme er ingen filosofi, men en opphevelse av filosofi:
Ingen tanker jeg kan tenke endrer det faktum at jeg skal dø
– og følgelig er livet meningsløst» (2017b, 30). Det skriver
Moe om det han oppfatter som en antifilosofisk holdning i
Sæterbakken (Ibid., 22). På mangt et sted i Sæterbakkens
verker tilkjennegis det man kun kan kalle særdeles lite flatterende tanker om filosofi. Eksempel: «[Filosofene] tror
det er bare å ture frem med det gode i mennesket, at bare
vi får dreis på selverkjennelsen så får man moralen med på
kjøpet. Filosofi, det er å blande seg opp i alt som ellers ville
ha gått av seg selv» (2007, 422). Men er dette antifilosofisk
av den grunn, eller det fremdeles innenfor den etablerte
filosofiske terminologi? Hva er det, i så fall, som gjør den
antifilosofisk?
Aller først: Jeg pretenderer ikke å si noe om antifilosofi
som sådan, altså hvorvidt det er en gren av filosofien, eller om den representerer noe helt selvstendig (og radikalt)
annet. Jeg hekter meg følgelig ikke på den større debatten
om antifilosofi og analogien til antikunst (Groys 2011),
om antifilosofi er en egen metafilosofisk tilnærming á la
Wittgenstein (Badiou 2011), eller om det er et slags nonkognitivistisk korrektiv til den sedvanlige filosofiske diskurs (Djordjevic 2019). Jeg vil istedenfor kortfattet ta stil44
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ling til hvorvidt pessimismen Sæterbakken forfekter kan
identifiseres som, og plasseres under, et allerede eksisterende begrep i filosofien.
Moe anvender vel å merke også begrepet «nestenfilosofisk» om kvaliteten ved Sæterbakkens forfatterskap
(2017b, 39). Det fremstår – etter mitt skjønn – umiddelbart som en bedre betegnelse, gitt at man dermed både
unngår en større terminologisk debatt, men også fordi det
peker mot spørsmålet om hvorvidt Sæterbakkens betraktninger er filosofiske, eller om de primært er født ut av et
estetisk ståsted. Sæterbakken fremstilte riktignok seg selv
som litterat og estet (Ibid., 19), men den kontinuerlige
søken etter mening – som skildres både skjønnlitterært
og beint frem sakprosaisk – slekter på kjente filosofiske
posisjoner.
Man kan kanskje også argumentere for at det ikke
spiller noen rolle hva Sæterbakken titulerte seg selv og
sine verker som, når livsanskuelsen som tilkjennegis er
den samme, sier det samme, og postulerer det samme om
verdens beskaffenhet, uavhengig av om det står «roman»
eller «avhandling» i verkets sjangerbeskrivelse. Især når
Sæterbakken skriver ting som «Om så filosofen er en mislykket forfatter eller forfatteren en mislykket filosof, se det
er jeg sannelig ikke sikker på. Det eneste vi vel kan si med
noenlunde sikkerhet, er at begge er temmelig mislykkede»
(2018a, 59), tåkelegges de eventuelle skillelinjene mellom
det som (i så fall) er litteraturen på den ene siden, og filosofien på den annen.
Å operere med et kategorisk skille mellom for eksempel skjønnlitteratur og filosofi arter seg også kontraproduktivt både deskriptivt og normativt; for vil man ikke
hevde at Sartres Kvalmen er begge, på samme tidspunkt?
Jeg legger altså til grunn – i denne setting og for denne
spesifikke drøfting – at filosofi og litteratur flyter inn i
hverandre. Moe gjør også et poeng ut av dette når han
hevder at Sæterbakken fortjener tilnavnet Peisithanatos
(«Dødstalsmannen», tilnavnet gitt den gresk-kyreneiske
filosofen Hegesias):
I enhver interessant romanforfatter finnes en filosof
som strever med å komme ut. Når man leser forfatteren som filosof, er det legitimt å bedømme bøkene etter det livet han levde, og livet etter bøkene.
Stig Sæterbakken levde og døde som han skrev. Sånn
sett var han faktisk filosof og fortjener selv tilnavnet
Peisithanatos (2017b, 19).
Den lille, dog relevante, digresjonen til side: Er det mulig å
se Sæterbakkens betraktninger, anskuelser, innstillinger og
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holdninger i relasjon til mer etablerte, utbredte og kjente
filosofiske merkelapper? Sagt annerledes: Utpekes noen filosofiske postulater, doktriner, systemer?
5. Pessimisme, nihilisme, verdi og mening
Og det er da også noe å tenke over, synes jeg, at naturen som er uten mening, altså har produsert som
sin fineste og mest velutviklede skapning, en rase hvis
eneste store prosjekt på Jorden er å finne mening, mening, mening (2018a, 24).
Mennesket må være det eneste dyret som er i stand til
å ville seg selv vondt (2015, 51).
Det sæterbakkenske selv befinner seg i et univers uten
iboende mening; det er det eneste levende unntak i et
livløst kosmos. Det står igjen som et essensløst vesen på
en likegyldig klode. Naturen er uten mening, den er en
ansamling av objekter, ting og instrumenter som for det
tenkende subjekt – den «fineste og mest velutviklede skapning» – er uten åpenbar egenverdi. Men dette verdifraværet begrenser seg ikke til naturen. Selv mennesket, hvis
adelsmerke er rasjonaliteten (i tråd med den aristoteliske
lære), er uten mening. Selv tankeevnen, intellektet, selvbevisstheten, er uforbeholdent verdiløst i det sæterbakkenske
univers. Der andre pessimistisk inklinerte ville henfalt til
en antroposentrisme – eller sjåvinistisk verdihierarki med
mennesket tronende øverst som følger av tankens suverenitet – tilbyr heller ikke dette en utvei.
Tenkningen muliggjør riktignok en streben etter mening og verdi, men dette er også dens bakside: Hadde den
ikke gjort en bevisst på den verdslige så vel som transcendente meningsløshet, ville man ei heller hatt noe problem
med å leve ureflektert mekanisk, henfallen til primitive begjær og hedonistiske tilløp. Man ville ikke etterstrebet noe
mer. Med Sæterbakkens egne ord: «Det eneste jeg egentlig ønsker er at ingenting skal skje» (2018a, 196). Man
kan, på bakgrunn av slike setninger, spørre seg om ikke
Sæterbakken i siste instans ville stilt seg bak en antinatalisme á la Zapffe og Benatar. Det ville vært bedre å ikke
være, enn å være og være fortapt i det utrettelige, umettelige behovet etter mening; «livet kommer alltid selvmorderen i forkjøpet, ved allerede å ha drept det i ham eller
henne som kunne opprettholdt ham eller henne» (2015,
43). Som Sæterbakken også uttrykker det gjennom den
sørgmodige protagonisten og/eller antihelten i romanen
Ikke forlat meg: «Samfunnet er ondt. Alle mennesker er
onde. Hadde du hatt en atombombe, ville du ikke ha
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nølt» (2017, 9). Den sæterbakkenske antropologi er skjebnesvanger tungsindig, tilnærmet hobbesiansk i sitt vesen.
Men la det stå videre ukommentert.
Den grunnleggende menings- og verditvilen som utvises, er ikke kun et metodisk grep (av epistemologisk art),
men nærmer seg en rendyrket pessimisme. Mer spesifikt:
En metafysisk pessimisme på linje med Schopenhauer. Den
evinnelige streben som karakteriserer Sæterbakkens «jeg»
kan kun tilfredsstilles for en liten stund, før det oppnådde
resultatet viser seg like meningsløst, og et nytt prosjekt må
iverksettes igjen for å mette det nye ønsket, den nyoppståtte lengselen. Når behaget – eller i verste fall lykken per
se – defineres negativt, utfra det fravær av smertefull streben som kjennetegner tilværelsen som sådan, viser døden
seg som den endelige forløsning: «En slags dødshedonisme:
det frykteligste gjort om til det vakreste og mest tiltrekkende» (Moe 2017b, 18). Videre: «Døden som den eneste
endelige løsningen på hvor ubehagelig det er å tenke på
døden» (Ibid.).
Man kunne kanskje kalt det en form for eksistensiell
nihilisme også, i den forstand at det bestrider objektiv mening og iboende egenverdi. Men nihilismen utviser ikke
nødvendigvis den entydige nedvurderingen av søken etter
mening som karakteriserer Sæterbakken. En nøktern erkjennelse av dette nihil er ikke ensbetydende med en negativ domfellelse, en nedvurdering. Tvert imot kan det være
et dialektisk anslag (fra det negative henimot det positive),
som fremtvinger nye begjær eller håp – troen på, og søken
etter, noe som overskrider det nåværende; noe radikalt annerledes. Heri ligger noe av det vi kan kalle «pessimismens
trøst» (Heiberg 2017).
Der nihilismen tidvis kan sies å inneha et nærende
aspekt ved seg, en oppbyggende komponent, starter
Sæterbakken fra intet (ex nihilo), og graver seg dypere ned
i dette veldige ingenting, til demarkasjonen mellom subjektet og objektet, Selvet og Den Andre, tid og rom, virkelighet og illusjon, står igjen som tomme begreper, intetsigende størrelser. Avgrunnen stirrer ikke engang tilbake.
Ta eksempelvis irritabiliteten, som munner ut i en slags
nedslående apatisk innstilling, en moralsk likegyldighet:
«Det hjelper ikke å være et anstendig menneske hvis ingen
andre er det, for så finnes det jo allikevel ikke noen som
vet å verdsette at man er det» (2018a, 168). Det spiller
ingen rolle hva man gjør, hva man foretar seg; man sviktes enten av andre, av omgivelsene, eller en selv: «Mening
bør man i det hele tatt unngå» (2015, 23). Uttrykt i en
lengre passasje, som først virker å hinte mot en kanskje
nærende pessimisme, før den henfaller til det (nå altfor)
kjente desillusjonerte:
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Ensomhet rommer en mulig- frihet fra dette veldige
meningstrykket. Å erkjenne og akseptere sin ensomhet, selv i selskap med sine aller nærmeste, selv i sine
minst alenegående stunder, er en første avlastning og et
skritt i riktig retning, den som i beste fall leder frem til
en forsoning med et, sagt enkelt, meningsløst liv. Som
ikke er noe lykkelig liv, det sier seg selv, men i alle fall
et bedre liv enn det som har lykken som sitt forventede
resultat og dermed ulykkeligheten som sitt uunngåelige (Ibid.; min kursivering).
Sæterbakkens subjekt er ikke i mangel på intersubjektive
relasjoner; det er bare at vedkommende ikke vil vite av
interdependens, gjensidig blottstillelse og sårbarhet (slik vi
kjenner fra Knud Løgstrups nærhetsetikk). Det er en fullstendig avvisning av det hegelianske Sittlichkeit, det etiske
fellesskap: «Vi er en virvel av isolerte enkeltskjebner, ensomme, fortapte og innerst inne fykende rundt i et sosialt
solsystem tuftet på en strålende illusjon om fellesskap, om
deltagelse, om ikke-isolasjon» (Ibid.). Det sæterbakkenske
individ blir ikke stadig til gjennom sine relasjoner til andre, Bei-sich-selbst-Sein-im-Anderen, men plasserer seg selv
velvillig på utsiden av det gode (les: moralske) fellesskap.
Det er «mindreverdet, ikke menneskeverdet» som er «gaven jeg [Sæterbakken] mottar fra den Andre» (Ibid, 34).
Det sæterbakkenske jeg-et vitner om å være alt annet enn
misantropen som elsket mennesker, slik det står i essayet
«Ja. Nei. Ja.» (Ibid., 17). «Misantrop» er sømmelig, men at
vedkommende elsker mennesker er i så fall en dypt bevart
hemmelighet.
Det utkrystalliseres et atomistisk individ som ser seg
kastet ut til eksistens (den sartreanske grunnsetning), utstyrt med en radikal frihet, samtidig som det er tynget av
massive blokader som forhindrer den faktiske utøvelse og
realisering av den eneveldige autonomi. Disse hindrene, de
monstrøse flyttblokker som subjektet støter på ved ethvert
veivalg, er ikke kun eksterne, strukturelle forutsetninger
eller omkringliggende samfunnsmekanismer som sådan.
De er ikke utelukkende utenfor jeg-et, men trygt plassert
på innsiden av det. I poetiske vendinger, fra Ikke forlat meg:
Det finnes bare to verdener: den indre og den ytre.
Det finnes bare to oppholdssteder for det som lever:
enten på utsiden eller på innsiden. Og på dem begge
hersker det forvirring. Et menneske er en hud mellom
to former for kaos (2017, 15-6).
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6. Ulykksalighetens endelikt:
En samtidig bevegelse mot død og behag
Så, hva skal man gjøre, ifølge Sæterbakken? Omfavne ensomheten, mørket – fullendt fortape seg og gi seg hen til
evigheten? Skal man dyrke og kultivere den presumptivt
allestedsnærværende eksistensielle meningsløshet, gitt at
smerten ved den kun «er der så lenge man prøver å bli kvitt
den»? Skrivingen, som tidligere nevnt, fremtrer ikke som
en terapeutisk redning, som en frigjøringsarena. Å skrive
«er det man gjør når man ikke elsker», og «egentlig burde
ingen skrive» (Ibid., 59). Men kanskje er det uunngåelig
at man tyr til den?:
Hvis det er noen oppgaver igjen til diktningen – noe
den kan, som ingen andre kan – må det være å ta denne sorgen, selve umuligheten av å leve – som samtidig
også er umuligheten av å dø – innover seg til fulle, og
forsøke, hvis mulig, å gestalte den og reflektere over
den, gjerne med en innlevelse blottet for hensyn av noe
slag» (Ibid., 43).
Diktningens lodd – å gestalte og reflektere over den polare
og sammenfallende umuligheten av både å leve og å dø
– er i prinsippet uinnskrenket. Den skal samtidig utføre
denne oppgaven «med en innlevelse blottet for hensyn av
noe slag», altså ikke styre unna å skildre de mest dunkelt
belyste hjørner av den bedrøvelige, forpestede tilværelsen.
Endog, Sæterbakken også hevder at «man skriver, altså forskjønner man» (2015, 58). Gitt tekstbrokkene vi her har
undersøkt, arter det seg veldig merksnodig at Sæterbakken
hevder skrivingen ad naturae er formildende, forskjønnende: Vil man i ramme alvor hevde at Sæterbakken
skjønnmaler og retusjerer den vemodige sinnsstemning
som her formidles? Snu på mynten: Er det ikke snarere
slik at det nettopp er mørket, smerten, det begredelige ved
å være til, som forskjønnes, romantiseres, oppvurderes og
glamoriseres? Med Moe: «For hver skjønne setning, for
hvert tentative skritt, kommer han litt nærmere døden»
(2017b, 18).
Man kan følgelig spørre seg om det gjennomgripende
fokuset på mørket er en måte å holde livets umulighet og
dødens uunngåelighet på en trygg, betraktende, og estetiserende avstand. Alternativt: Er den monomane fremhevingen et illevarslende middel, et fremelskingens verktøy,
som ufarliggjør og derav fremskynder det som tidvis virker
å være den eneste løsningen; en løsning som er så uavkortet uendelig at den samtidig fremtrer som resepten på
en evigvarende smertestillelse, på fraværet av lidelse – på
behaget? Kulminerer erkjennelsen av livets meningsfravær
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– med Camus: absurditet – i den faktiske bekreftelsen av
den? Er den uunngåelige konsekvensen av det pessimistiske verdensbildet at selvfortapelsen, selvoppløsningen,
selvmordet står igjen som siste og beste alternativ?
I siste instans blir spørsmålet således: Yter denne
(mer eller mindre) bokstavelige lesningen Sæterbakken
rettferd? Eller er den så overivrig i sin søken etter filosofiske merkelapper at den tilslører skillet mellom en
litterær-estetisk livsbetraktning – en pessimistisk l’art
pour l’art – og en filosofisystematisk Weltanschauung
som ligger til grunn for og influerer ens praktiske handlingsliv? Altså: Er verdensbildet som det sæterbakkenske selv gir uttrykk for rene tankeeksperiment, en lek
med mørket, eller avføder det også atferdsregulerende,
-dirigerende og -bestemmende imperativer? Jeg vet sannelig ikke.
Kanskje er jeg simpelthen «blind for [den litterære]
pessimismens trøst» (Heiberg 2017). Det ligger potensielt noe i det. For det er jo ikke uten skjellig grunn at
forfatterskapet er høyt anerkjent, prisbelønt, og lest av
mange (undertegnede inkludert) i det ganske land og omegn. Fascinasjonen for andre som beveger seg i lignende
litterær-tematiske terreng – Michel Houellebecq dukker
umiddelbart opp som en nærliggende, sammenlignbar figur – må peke i retning av en generell tendens, en utbredt
innstilling, der fiksjonelle (men forestillbare) skrekkscenarier og problematisering av spørsmål som tidvis befinner
seg i en etisk gråsone har en appell, tilbyr en viss komfort
eller trøst, om den virker enn så merkverdig.
Pessimismens nærende potensial ligger i at leseren konfronteres med, og kan utforske, de mørkeste avkroker av
den menneskelige psykes livsverden, samtidig som man
holder den på en trygg og betraktende avstand. Den tilbyr en muligheten av å avvise verden uten å forlate den,
å vende den ryggen men bli værende, for å repetere den
Schopenhauer-influerte formuleringen ovenfor. Slik lar
den oss prøvesmake dødsmenyen uten at man på forhånd
er bundet til en femretters. Den eksponerer oss for jævelskapen uten at vi selv må tre inn i den, oppleve den – vandre ørkesløst rundt i dødsskyggenes dal.
Endog, som filosofiske betraktninger har Sæterbakken,
utfra dette (muligens veldig selektive) utvalget,14 en uomtvistelig negativ kjerne som hviler på en verdensanskuelse
– et metafysisk virkelighetsbilde og en allmennmoralsk
innstilling – blottet for iboende verdi og mening. Det er
problematisk.
Men kanskje er det en grunnleggende forskjell på en
litterær, estetisk pessimisme og en filosofisk pessimisme.
Kanskje er det å likestille dem en gravalvorlig feil, et kate-
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gorimistak. Kanskje forblir vi, til syvende og sist, svevende
formålsløst og intetanende rundt omkring i ignoransens
periferi. Kanskje finner vi oss selv – på tampen, mot slutten – underkastet uvisshetens vold. Kanskje ender vi bare
i aporien.
Akk.
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NOTER
1 Sæterbakkens fjerde utgivelse, Vandrebok, er – til tross for å ikke
være et nevneverdig arketypisk Sæterbakkenverk – fullspekket med
illustrerende eksempler på den mer burleske, grisete (så vel som
flåsete) tonen som kjennetegner Sæterbakken. Vandrebok består i
hovedsak av kortprosa basert på en muntlig tradert fortellertradisjon
fra Sæterbakkens hjemtrakter på Lillehammer. I annen del av teksten
«Frøblot» finner vi følgende: «Jon lærte meg å tygge bakenden på
maur, og vi åt mark og bretta forhuden bakover til det stramma og
gjorde vondt. Døm dagan vi slutta tidlig på skoln, dro vi til meg,
sprang nakne i kjellerstua og prompa til det dogga for vinduan […]
Noen ganger tissa vi på flasker som vi gjømte i ei steinrøys. Vi fant
døm att om vintern. Da knuste vi flaskan og bygde slott av gule issøyler. Døm beste kameratan er døm en kan prompe med» (2012a,
168).
2 David Irving er en engelsk konspirasjonsteoretiker som i hovedsak
er kjent for å fornekte Holocaust – alt fra omfanget av masseutryddelsen til dets historiske faktisitet som sådan – samt pseudovitenskapelige verker om andre verdenskrig. Irving er diskreditert som
historiker, i tillegg til at han er dømt for å spre blant annet rasisme
og antisemittisme gjennom sine flere bøker om andre verdenskrig. Et
megetsigende utdrag fra den engelske høyesterettsdommeren Charles
Grays domsavsigelse, i forbindelse med en rettsak mot Irving i 2000,
kan leses her: https://www.theguardian.com/uk/2000/apr/11/irving1
3 Se spesielt antologien Alt menneskelig: En bok om Stig
Sæterbakken (2016) redigert av Audun Lindholm.
4 I denne teksten vil jeg både benytte meg av den originale teksten,
slik den først opptrådte i Bokvennen litterær avis (#3/2017), men
også den reviderte og utvidete utgaven publisert på Pelikanen forlag
senere samme år.
5 Vel å merke brukte Sæterbakken riktignok disse ordene om Ian
Curtis, og ikke seg selv. Formuleringen opptrer i essayet «Grå var
den time som kom og gikk», fra samlingen Dirty Things (2018b,
127).
6 «Sauermugg» er hovedkarakteren fra Sæterbakkens roman med
samme navn, utgitt i 1999.
7 Moe, som hadde Sæterbakken som skrivelærer ved Nansenskolen,
skriver følgende: «Sæterbakken hadde ikke satt pris på høflige fraser
eller grøtgjengeri omkring hans egen død. Selv det å si at han døde –
som om det var passivt – lyder som en eufemisme» (2017b, 13-4).
8 Samtlige av disse begrepene stammer fra den norske filosofen
Jon Elster. Elster har ved mange anledninger gått hardt ut mot
Holbergprisen, især ved tildelingen av prisen til den franske antropologen, sosiologen og vitenskapsfilosofen Bruno Latour. Elster
kalte bl.a. Latour en «postmoderne sjarlatan». Elster har også gjennom artikler i Nytt norsk tidsskrift og Diogenes anvendt begreper
som «bløt obskurantisme», «hard obskurantisme» og «formalisme
på tomgang», brukt om norsk og internasjonal forskning, spesielt om
sosialkonstruktivistiske teoretikere.
9 Begrepet «konstruktivistisk» kunne også vært en plausibel kandidat, gitt at man kan argumentere for at litteraturen på sett og vis
konstruerer en alternativ orden, samtidig som den lar oss utfordre
mer kontingente aspekter ved vår tilværelse; den setter alt fra sosiale
normer og konvensjoner til intuisjon og fornemmelse under debatt.
Jeg unngår imidlertid å anvende det, grunnet dets (her: uheldige)
filosofiske konnotasjoner. Jeg fremhever istedenfor overskridelse
(eller overskrivelse, slik jeg hobbyordsmedaktig har foreslått) som
måten litteraturen ikke kun utstyrer forfatteren med én stemme, men
også tilbyr en helt annen stemme; en røst som kan fungere som en
forlengelse (ekstensjon) av skribenten, eller en komplett opphevelse
og derav fullstendig annerledes subjektivitet.
10 Tittelen på forelesningen Sæterbakken holdt på Litteraturhuset i
Oslo 9. mai 2009. Senere opptrår tittelen som navnet på den avsluttende teksten i essaysamlingen Dirty Things (2018).
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11 Moe skriver: «Sæterbakken skrev så vakkert og variert fra setning til setning at man lett kan overse at så godt som alle er variasjoner over viljen til intet. Hvis setningen inneholder noe annet, hvis
noe kan bekreftes – som regel altoppslukende kjærlighet eller begjær
– så er det for at det senere skal negeres» (2017b, 56-7).
12 Innledningsvis i Imot Sæterbakken skriver Moe bl.a.: «Kunst, og
særlig litteratur, spiller en stor rolle i formingen av nye tanker og ny
mening. Forfatteren som begår selvmord har formodentlig lett etter
og ikke funnet mening. Der forretningsmannen eller -kvinnen ikke
lenger ser noen mening med sin egen tilværelse, ser forfatteren ingen
mening med tilværelsen. Det er noe som angår oss alle. Det å føle
og tenke er selvfølgelig to sider av samme sak. Alle forfattere ved
dette intuitivt, selv om moderne (i motsetning til klassiske) forfattere sjelden reflekterer over dette mens de skriver. Selv i de tilfellene
av depresjon hvor biokjemien er den viktigste årsaken, kan det ofte
være vanskelig å se klart nok til å gjøre dette midt i tåken. Derfor
spiller det faktisk en rolle hva slags tanker man har degget for opptil
det avgjørende punktet» (2017b, 14-5).
13 Se Filosofisk supplements tidligere utgave, «Antifilosofi»
(#3/2012), viet sentrale spørsmål tilknyttet antifilosofien som faglig
fenomen, inkludert bokomtaler av noen verker jeg her nevner i
forbifarten.
14 Ah, sluttnotene! Dette forunderlige sted av teksten hvor det oppsatte hår slippes ned for å flagre løst i den brusende vind, og forfatterens påståelige stemme gis et friere spillerom. Jeg tillater meg her
å formulere et par avsluttende forbehold, bemerkninger og forklaringer, som ellers ikke lot seg adekvat inkorporere i teksten uten at det
ville gått på bekostning av dens overordnete flyt. Jeg vil understreke
at tematikken som er blitt drøftet i denne teksten, gjennom et utvalg
av Sæterbakkens essayistikk og prosa, ikke er uttømmende for hans
samlede bibliografi, eller ensbetydende med at dette innkapsler alle
nyanser av hans totale forfatterskap. Jeg har i hovedsak unnlatt å
bryne meg på hans romaner, som vel å merke utgjør en stor andel av
hans litterære produksjon, noe som (nødvendigvis) medfører at hans
skildringer av eksempelvis kjærlighet, vennskap og samliv faller
bort; diskuterbart gjør dette at hans beskrivelser av tilværelsens mer
«positive» sider vies mindre oppmerksomhet. Dette er en relevant og
viktig innvending, men en som riktignok beveger seg vekk ifra det
som har vært mitt (eksplisitt artikulerte) hovedanliggende, nemlig å
se om det utkrystalliseres en livs- og verdensanskuelse i det sæterbakkenske univers som slekter på noen kjente, utbredte eller særegne
filosofiske posisjoner. I tillegg er det en ubestridelig kjensgjerning at
selv når Sæterbakkens tekster virker å innta et mer lettsindig perspektiv, er det ofte sterke innslag av en galgenhumoristisk tone – skrevet med et halvdistansert (kanskje metaironisk?) glimt i øyet – som
igjen hviler på en slags «ingenting-betyr-noe-derfor-kan-vi-gjørenarr-av-alt-og-alle»-innstilling til selvet, omverdenen og livet i siste
instans. Til mine refleksjoner om Sæterbakken litterære pessimisme –
og hvorvidt den er av mer estetisk art, eller om den bunner i en slags
livsfilosofi – etterlater jeg leseren med dette sitatet, som Sæterbakken
skriver i essayet «Goddag mann, Alter Ego: Om Søren Kierkegaard,
ved et par av dem»: «Det estetiske bedrag er altså et nødvendig onde,
som samtidig blir noe mer enn et onde, noe mer enn bare et middel
på veien mot det mål som har helliget det» (2012b, 111).

