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Meningstyranni, 
lykkepress eller 
bare de flyktige 
sinnsstemningene 
som preger våre 
liv: Nathalie Sar-
rautes bøker kunne 
vært skrevet i dag, 
mener Elin Beate 
Tobiassen.

BØKER
Av Sandra Lillebø

– Det er ofte blitt sagt om Nat-
halie Sarrautes bøker at de er 
vanskelige, ikke for godsto-
len. Men selv om de presser 
oss litt ut av komfortsonen, er 
de ikke noe man trenger å 
være akademiker for å ha gle-
de av, sier Elin Beate Tobias-
sen.

Hun er forfatter og over-
setter og har lenge forsket på 
fransk litteratur, med nett-
opp Sarraute som en av favo-
rittene. Og heller enn vekt-
tall, er det tid og vil-
jen til å lytte som er 
avgjørende for å for-
stå tekstene av den-
ne litt aparte, men li-
kevel så sentrale 
franske forfatteren, 
mener Tobiassen. 

Nå har hun gjort 
jobben for oss amatø-
rer litt enklere ved å 
skrive boka «Storm i 
et vannglass», den første hel-
hetlige presentasjonen av 
Sarrautes forfatterskap for et 
allment norsk publikum. 
Samtidig har hun oversatt 
Sarrautes kortprosasamling 
«Bruken av ord» fra 1980.

Sentral i nyromanen
Norske forleggere har interes-

sert seg for Sarraute i flere tiår 
– nærmere bestemt siden 
1960-tallet, da hennes debut-
bok «Tropismer» samt «Plane-
tariet» ble utgitt på norsk. De 
dannet grunnlag for en disku-
sjon om den franske nyroma-
nen. 

Den stilnet etter en stund, 
men da «Barndom» ble gitt ut 
på norsk i 1980, økte igjen in-
teressen.

– Det er blitt sagt at roman-
kunstens utvikling helt siden 
1800-tallet, spesielt siden Gus-
tave Flaubert, har vært en 
eneste lang bestrebelse på å 
bryte ned sjangerkonvensjo-

nene. Uansett hva 
man mener om dét, 
gir det å lese Sarraute 
et godt innblikk i 
hvordan romankun-
sten har endret seg, 
sier Tobiassen.

Sarraute var opp-
rinnelig russisk, men 
flyttet til Frankrike 
med sin far i 1909. Et-
ter å ha studert sosio-

logi og litteratur, tok hun em-
betseksamen i juss. Men det 
var litteraturen som lå hennes 
hjerte nærmest, og i 1939 de-
buterte hun som forfatter.

Tobiassen forteller at Sar-
raute fra 1950-tallet var en 
sentral del av den franske ny-
romanen, en nokså heterogen 
gruppering av forfattere som 

hadde til felles et ønske om 
formmessig endring av roma-
nen. Blant dem finner man 
navn så ulike som Claude Si-
mon, Marguerite Duras og 
Alain Robbe-Grillet.

– Hvorfor var denne form-
fornyelsen nødvendig?

– Sarraute mente selv at ro-
manens konvensjoner hin-
dret henne i å nå fram til den 
menneskelige substansen 

hun ville utforske. For henne 
ville det ikke gi noen mening 
å skulle beskrive en karakter 
som gikk på jobb, kom hjem 
for å spise middag og så vide-
re. Hun ville forskyve roma-
nens tyngdepunkt bort fra ka-
rakteren og handlingen og til 
psykologiske fornemmelser i 
bevissthetens randsoner.

Stormen i vannglasset
Begrepet Sarraute bruker for 
disse fornemmelsene, er «tro-
pismer» – et begrep hentet fra 
botanikken og som også ble 
tittelen på debutboka hennes.

– I botanikken er en tro-
pisme en reaksjon på en ytre 
påvirkning, som for eksem-
pel en plante som står i vin-
duskarmen og strekker seg 

mot sola. Overført til men-
nesket handler dette ofte om 
flyktige sanseinntrykk, flyk-
tige sinnsbevegelser som vi 
knapt merker før de er over. 
Et ord som blir sagt, et tone-
fall, ytre påvirkninger vi stø-
ter på hele tiden, men sjel-
den har tid til å dvele ved før 
de er over.

Selvironisk, og bevisst på 
kritikken som nok kan reises 
mot en slik type litteratur, be-
skrev Sarraute sitt eget pro-
sjekt som å prøve å beskrive 
en storm i et vannglass.

– Med dette snudde Sarrau-
te bruken av ord på hodet. En 
storm i et vannglass er en dra-
matisk bølge, like viktig som 
det som skjer i den store ver-
den. Det er grunnsubstansen i 
livet vårt. Uten Sarrautes inn-
sats, ville vi ikke sett alt det.

«Bruken av ord», som kom 
ut i Frankrike i 1980, men som 
nå foreligger på norsk for før-
ste gang, betegner Tobiassen 
som «en særegen kortprosa-
samling» hvor forfatteren for 
første gang henvender seg di-
rekte til leserne for å få dem 
til å delta i teksten.

n Forfatter Nathalie Sarraute bidro til å endre romankunsten n Nå utgis ny bok om forfatteren

Tropismenes varige spor

Elin Tobiassen

FAKTA

Nathalie Sarraute: 
n Fransk forfatter og advokat 
(1900–1999).
n Sentral i «den franske 
nyromanen», en gruppe 
forfattere som på 1950- og 
1960-tallet ønsket en form-
messig endring av romanen. 
n Den første romanen hennes 
«Tropismer» ble gitt ut i 1939. 
n Forfatter Elin Beate Tobias-
sen er aktuell med boka «Storm 
i et vannglass: Nøkler til 
Nathalie Sarrautes forfatter-
skap». 
n Hun har også oversatt 
Sarrautes roman «Bruken av 
ord» fra 1980 til norsk. 
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«Det å lese Sar-
raute gir et godt 
innblikk i hvordan 
romankunsten har 
endret seg»

ELIN BEATE TOBIASSEN


