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Fransk litteratur ligner ikke sig selv. Konfronteret med globaliseringens foran

dringer har fransk kultur og litteratur de seneste 30 år været i en dyb krise, 

der har tvunget politikere, intellektuelle og forfattere til at skrive en ny fransk 

litteratur. En, der kan træde i stedet for den, der i århundreder har defineret 

den franske republik. 

 

I Nye franske verdener viser Mads Anders Baggesgaard, adjunkt og verdens

litterat ved Aarhus Universitet, hvordan den franske litteratur i dag eksisterer 

og fornyer sig på globale betingelser. I bogen følger han krisens spor på tværs 

af historiske forandringer, litterære traditioner, det globale bogmarked og en 

splittet fransk kulturpolitik, mens han trækker tråde mellem litteraturen og 

det franske samfund, Jonathan Littells Les Bienveillantes og Sarkozy, Michel 

Houellebecqs Soumission og terrorangrebene i Paris. Aktuelle forfattere reflek

terer globaliseringens udfordringer og forandringer i deres værker, men hvor

dan kan vi i dag, spørger forfatteren, overhovedet skrive litteraturhistorie?

MADS ANDERS BAGGESGAARD (f. 1976) forsker i nyere frankofon litteratur 

og frankofone film, specielt forholdet mellem kultur og globalisering. Han  

har blandt andet udgivet Hvad er verdenskunst?, 2009, Confronting Universali-

ties: Aesthetics and Politics under the Sign of Globalisation, 2011, og Verden på 

fransk, 2015.
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Forord

  I Nye franske verdener – bind 5 i serien Verdenslitteratur – lægger Mads 
Anders Baggesgaard en vigtig brik til forståelsen af den fransksprogede 
litteraturs betydning og funktion i globale sammenhænge med fokus 
på centrale dele af det aktuelle Frankrigs litterære kulturer. Anlednin-
gen er den krise, Frankrig og den franske litteratur har diagnosticeret 
sig selv med i mødet med globaliseringens udfordringer.  
 Ændrer globaliseringen den måde, vi læser litteratur på? Kan vi 
spore globaliseringens forandringer i enkeltværkerne? Dette er nogle af 
de centrale spørgsmål, som forskningen i verdenslitteratur søger at be-
svare. De angår kulturelle, politiske, sociale, økonomiske og demogra-
fiske forandringer og udfordringer, der rækker ud over det nationale, 
og som litteraturen tager del i og fortolker på tværs af landegrænser og 
kulturelle sfærer. 
 I seriens bind 4: Verden på fransk er fokus på den litteratur, der på 
alle kontinenter og i en bred vifte af kulturer skrives og læses på fransk. 
I Nye franske verdener er fokus – som det også er tilfældet i seriens bind 
3: Den nye amerikanske roman af Tore Rye Andersen – på dette, at ver-
denslitterære problemstillinger i dag ikke bare angår de litteraturer, der 
naturligt cirkulerer i transnationale kredsløb, men også forandrer og 
påvirker de nationale litterære kulturer, som formidler relationen mel-
lem litteratur og litteraturhistorie. Nye franske verdener viser, hvordan 
netop det forhold stiller særlige krav til analyser af såvel enkeltværker 
som deres umiddelbare kulturelle kontekster. 



 Med sin veloplagte og perspektivrige monografi demonstrerer 
Mads Anders Baggesgaard, hvordan reflekterede studier af lokale foran-
dringer yder vigtige bidrag til forståelsen af den helhed, vi forstår som 
verdenslitteratur. Bogen er endnu et vægtigt bidrag til den udforskning 
af litteraturens placering i og prægning af en globaliseret verden, som 
er denne bogseries ærinde.
 Serien har rod i verdenslitterære forskningsmiljøer ved Institut for 
Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.

Jørn Erslev Andersen
Hovedredaktør 
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I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

La vraie mort de la culture française 
sur la scène internationale, 
ce sera quand le monde cessera 
d’aimer abominer la France.

A N T O I N E  C O M PA G N O N

“Le souci de la grandeur” (2008)1
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Introduktion
Ud af den franske krise

 Den franske selvtillid er ikke i top. Det lader sig fastslå næsten 
uden diskussion. Enhver, der følger den franske debat blot sporadisk, 
vil kunne nikke genkendende til et fransk mindreværd på såvel det 
kulturelle som det politiske område. Et mindreværd, som kommer til 
udtryk dels i form af en vis irritation, når man føler sin ære gået for 
nær, dels i form af en udbredt nostalgi efter dengang, Frankrig var en 
stormagt i både kulturel og politisk betydning. Årsagerne er omdisku-
terede. En mulig forklaring kunne være, at Frankrig i de seneste to-tre 
årtier tilsyneladende ikke har produceret talenter i samme høje tal som 
i de årtier, der gik forud, til trods for at det franske kulturliv stadig er 
levende og varieret, måske simpelthen som udtryk for en naturlig fluk-
tuation. Men krisen hænger selvfølgelig også sammen med, at Frankrig 
har været økonomisk presset siden begyndelsen af firserne i sammen-
ligning med de boomende økonomier i Asien og USA; og med det for-
hold, at kulturen over hele kloden – specielt i den traditionsbevidste og 
til tider elitære variant, som franskmændene har mestret – i stigende 
grad er udfordret af populærkultur og udtryksformer, der udnytter nye 
medier og teknologier til at nedbryde og redefinere kendte genrer. Ud-
viklinger, vi tilsammen kender under betegnelsen globalisering.
 En bærende tese for denne bog er derfor, at den franske krise er 
knyttet til de historiske og økonomiske forandringer, som globaliserin-
gen medfører, sådan som det for eksempel allerede i 1998 udtrykkes hos 
en af Frankrigs førende eksperter i international politik Dominique 
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Moïsi: “Landet er, ganske simpelt, i dårligt humør, usikker på sin po-
sition og status i en ny verden.”2 I 2014 bruger den tidligere minister-
præsident Dominique de Villepin stort set samme formulering for at 
beskrive landets position i den globaliserede verden: “Frankrig føler sig 
dårligt tilpas.”3 I begge tilfælde er årsagen til krisen kompleks: “Natio-
nen må overkomme sine økonomiske, sociale, politiske, moralske og 
kulturelle mangler, hvis den succesfuldt skal kunne møde sine andre 
udfordringer,”4 hedder det hos Moïsi. Noget af en opgave for en hvil-
ken som helst nation og særligt svært, må man forstå, for Frankrig, der 
i Moïsis og i mange andres udlægning på grund af sine stærke traditio-
ner og centralisme er næsten ude af stand til at forandre sig.
 Frankrig fremstilles som en nation, der i særlig grad er udfordret af 
globaliseringen. Som Moïsi pointerer det, angår udfordringen næsten 
alle områder af det franske samfund. Krisen begrænser sig ikke til det 
økonomiske eller det politiske felt, men har bredt sig til, hvis den da 
ikke stammer fra, kulturens og kunstens domæner. Næsten 20 år efter 
Moïsis beskrivelse er det stadig svært at få øje på arvtagere til tidligere 
tiders giganter inden for det filosofiske område, inden for litteraturens 
område, i filmen, i kunstens verden og så videre. Også Villepin er pes-
simistisk: “Kulturen er nu enten kulturarv eller vare,”5 siger han og 
understreger manglen på levende kultur. Der er i Frankrig simpelthen 
ikke en Sartre, en Foucault, en Godard, en Beckett til at sætte dagsor-
denen globalt med det resultat, at fransk kultur både inden for landets 
grænser og i resten af verden ofte betragtes mere som et nostalgisk levn 
fra tidligere tider end som en levende organisme, der sætter spor i ver-
den. Interessen for fransk sprog er for nedadgående over det meste af 
verden, hvilket er en af de måske mest alvorlige konsekvenser af krisen 
på længere sigt. Fransk litteratur og film er allerede i dag markant han-
dikappet af det faldende antal fransktalende i verden, og der er ingen 
udsigt til, at det vil ændre sig i fremtiden. 

Un roman français

Følelsen af utilstrækkelighed finder ikke overraskende også tematisk 
vej til kunstens verden, hvor et stigende antal forfattere og kunstnere 
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adresserer nationens dalende status på den internationale scene og det 
franske sprogs svigtende betydning som ramme for beskrivelsen af den 
moderne verden. Det er eksempelvis tilfældet i Frédéric Beigbeders selv-
biografiske roman med den sigende titel Un roman français (2009, “En 
fransk roman”),6 hvor fortælleren selv beskriver sin historie som moti-
veret af nationens krise:

Det er historien om et land, som det er lykkedes at tabe to krige, mens det lader, 

som om det har vundet dem, og derefter at tabe sit koloniale imperium, mens det 

lader, som om det ikke rokker ved dets betydning.

 Det er historien om en ny menneskehed, eller om hvordan de katolske monar-

kister blev globaliserede kapitalister.

Det er det liv, jeg har levet: en fransk roman.7

Analysen følger sporet skitseret ovenfor: Frankrig lever i skyggen af tid-
ligere tiders storhed, imens franskmændene har solgt deres sjæl, deres 
traditioner, til den globaliserede kapitalisme. Men romanens fortæl-
ling er også en personlig historie, der udspænder et moderne fransk 
rum gennem sammenstillingen af en række korte episodiske fortællin-
ger skrevet i forskellige stilarter og former. En fortælling, der i sig selv 
søger at vise en vej ud af krisen, at skabe et bud på, hvordan den franske 
litteratur atter kan blive relevant i en globaliseret verden.
 Episoderne spænder fra Beigbeders oldefars oplevelser under Før-
ste Verdenskrig over bedsteforældrenes ungdom i mellemkrigstiden, 
forældrenes møde i tresserne og skilsmisse i halvfjerdserne til i dag, 
hvor sagaen fortælles fra et særdeles aktuelt udgangspunkt, nemlig 
en celle på politigården i Paris’ ottende arrondissement den 28. januar 
2008. Denne dato blev Beigbeder selv arresteret for at indtage kokain 
i fuld offentlighed på køleren af en sort Chrysler foran en celeber nat-
klub. Begivenheden er virkelig nok. Sagen blev omtalt vidt og bredt i 
de franske medier, og Beigbeder idømt et påbud om afvænning. I Un 
roman français bliver disse begivenheder udgangspunkt for en fortæl-
ling, som blander autobiografiske og historiske begivenheder med  
fiktionelle tricks og litterære referencer – alt sammen opsummeret i 
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en form, der er i konstant dialog med medierne og bogbranchens  
normer og konventioner og, ikke mindst, deres forståelse af fænome-
net Beigbeder.
 Un roman français er ikke det første tilfælde, hvor Beigbeder sætter 
sig selv på spil og involverer sin egen person i romaner, som samtidig 
vover et udkast til en samtidsdiagnose. Beigbeder er berømt og berygtet 
for en række tidligere romaner af samme tilsnit. Det gælder specielt 
hans fjerde roman fra 2000, hvis titel mimede bogens pris, 99 francs (“99 
franc”), der omhandler Beigbeders egne oplevelser på reklamebureauet 
Young & Rubicam, som han efter bogens udgivelse blev fyret fra.8 Beig-
beder er måske det nærmeste, Frankrig kommer en Bret Easton Ellis, en 
kronikør af den postmoderne, globaliserede franske medievirkelighed, 
som han færdes hjemmevant i. Han har gennem årene efter sin karriere 
i reklamebranchen optrådt som litteraturkritiker, journalist, tv-vært, 
forlægger på det hæderkronede forlag Flammarion, og han er manden 
bag ikke mindre end to nyere franske litteraturpriser, Prix de Flore og 
Prix Sade, begge grundlagt som alternativer til de, i Beigbeders optik, 
forstokkede franske litteraturpriser med Prix Goncourt i spidsen. Beig-
beder forstår og beskriver en ny fransk virkelighed, hvor kulturen er 
til salg på et globalt marked, der er helt domineret af amerikanske og 
multinationale aktører, og han gør det med en indgående forståelse af 
ikke bare reklameverdenen og den nye økonomi, men af det specifikke 
udtryk, denne virkelighed får i bogbranchen i alle dens aspekter. Ro-
manen L’Égoïste romantique (2005, “Den romantiske egoist”) er udfor-
met som en ung forfatters dagbog skrevet til publikation i et uangivet 
dag- eller ugeblad, og Un roman français kredser om forholdet mellem 
et privat selv, et tekstuelt subjekt og forfatteren, som han eksponeres i 
medierne i kraft af sin anholdelse.
 Un roman français adskiller sig fra Beigbeders tidligere romaner, ved 
at det hyperrealistiske spor komplementeres af en historisk afsøgning. 
Konkret manifesteres det i handlingen ved fortællerens hukommelses-
tab. Fortælleren proklamerer ved romanens start intet at kunne erin-
dre fra sin barndom, og anholdelsen fungerer som den katalysator, der 
får ham til at opgive sin fornægtende eksistens og igennem fortælling 
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opsøge de erindringer, han ikke har, for at kunne huske: “Denne lille 
dag angiver slutningen på min endeløse ungdom,”9 siger han i et ud-
sagn, der kan siges at gælde både for fortælleren i konkret forstand 
og for forfatteren Beigbeder som udgangspunkt for et retningsskifte i 
forfatterskabet. Det er imidlertid signifikant, at modellen henter sine 
forbilleder fra den franske litteratur i form af Prousts langstrakte selv-
skabelse gennem erindringen i À la recherche du temps perdu (1913-27, På 
sporet af den tabte tid, senest 2002-2014) og Rimbauds ekstatiske selv-
ransagelser i Une saison en enfer (1873, En årstid i helvede, 1992). Proust og 
Rimbaud leverer på hver deres måde gennem et væld af henvisninger og 
citater skemaet for Beigbeders genopdagelse af sin historie og den fran-
ske historie. Proust som model for besindelsen på de familiære bånd; 
og Rimbaud som model for opgøret med ungdommens rus, i bogsta-
velig forstand, som det kommer til udtryk i den scene, hvor fortælleren 
anholdes, som mimer, ikke Une saison en enfer, men sonetten “Voyelles” 
(1883, “Vokaler”):

Mærkelige blå bogstaver malet på den hvide dør, understreget med et rødt rektan-

gel. Bogstavet P. Konsonant. Bogstavet O. Vokal. Bogstavet L. Konsonant. Bogsta-

vet I. Vokal. Jeg tænkte på tv-quizzen ‘Tal og Bogstaver’. Bogstavet C. Ah, pokkers. 

Bogstavet E. De spredte bogstaver havde uden tvivl en skjult betydning. Der var 

nogen, der ville advare os, men om hvad?10

Ud over det umiddelbart morsomme i scenen er det værd at hæfte sig 
ved to forhold. For det første den måde, hvorpå vokalreferencen per-
spektiveres fra Rimbaud til det franske svar på Lykkehjulet, for det an-
det hvordan Rimbaud reintroduceres i kraft af fortællerens søgen efter 
det skjulte og ikke mindst verbet prévenir, der på en gang fremmaner 
Rimbauds Lettres du voyant (1871, “Seerbrevene”) og politiets mere hånd-
faste ret til at påtale og pågribe lovovertrædere. Scenen kontrasterer det 
litterære forbillede med konkret nutid i form af medier og statsmagt 
og understreger i første led afstanden mellem den franske litterære arv 
og den samtid, franskmændene må se sig konfronteret med. Men kun i 
første led, for det afgørende i Un roman français er, at den litterære fortid 




