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Vandrere og hjemfarne
Livsbaner og andre rumlige aspekter i The New
York Trilogy og Blue in the Face

New Jersey, Manhattan og Brooklyn er de amerikanske fixpunkter i Paul Au-
sters foreløbige livsbane. En oplistning af forfatteren Paul Austers foretrukne
settings er enslydende. Det er karakteristisk for Austers forfatterskab, at han
gang på gang vender tilbage til selvbiografiens steder, endog til præcist an-
givne adresser hvor han har boet. Det skyldes, hvad angår det litterære
oeuvre, ikke forfatterens behov for lokalkendskab, for man finder ikke detal-
jerede stedsbeskrivelser hos Auster. Forklaringen ligger snarere i det forhold,
at stednavnene og adresserne udgør pejlingspunkter for meditationer over
selvet og identiteten. Ved at indlægge en selvbiografisk geografi i værkerne –
her tænker jeg især på trilogien, men også på Moon Palace og Leviathan –
skabes et tekstrum, hvor forfatteren kan navigere mellem og forbinde selv-
biografiske steder med sætningernes baner. Tekstens miniunivers sætter på
den måde forfatteren i stand til at iscenesætte betydningen af at opholde sig
på steder, flytte sig og vende tilbage til samme sted.

Jeg vil i denne artikel arbejde med dele af Austers forfatterskab på bag-
grund af en spatial betragtning og vise, hvorledes denne tilgang kan belyse så-
vel tematiske som formmæssige aspekter i værkerne. Det er især identitets-
tematikkernes mange spatiale udtryk, deres rumlige formgivning, der be-
handles. I forbindelse med The New York Trilogy og specifikt den første del
City of Glass sætter jeg fokus på gangens betydning, dens selvudforskende og
værensforglemmende funktion og det betydningsfelt, der trækkes op mellem
gåturenes baner i Manhattans grid, skriften og læsningens bevægelse. I roma-
nens optegning af gangens ruter på kortlignende blade bliver skridtene i ga-
derne direkte omsat til ord og betydning. Auster anvender i forbindelse med
psykologiske og erindringsrelaterede tematikker et motivsæt, som også kan
analyseres på grundlag af en rumlig betragtning. Det gælder blandt andet væ-
relset og æskens markante funktioner i trilogien og i »The Book of Memory«
fra The Invention of Solitude. Afslutningsvis behandles selve rumrepræsen-
tationen i værkerne, og det er her jeg vil inddrage Austers filmarbejde. Et
perspektiv på Austers værk, der inkluderer filmene, synes at kondensere en
aktuel rumlig problematik, nemlig orienteringsvanskelighederne i opbrudte,
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heterogene og netværksorganiserede rumligheder og en eftersøgning af sted,
dvs. en fordybelse i og en forståelse af sammenhænge mellem det subjektive
og subjektets sted, mellem stedet og identiteten. I filmene f.eks. i form af for-
søget på at skildre et steds atmosfære, en genius loci.1

Fodgænger i City of Glass. At gå det indre ud

»New York was an inexhaustible space, a labyrinth of endless steps, and
no matter how far he walked, no matter how well he came to know its
neighbourhoods and streets, it always left him with the feeling of being
lost. Lost, not only in the city, but within himself as well... and this,
more than anything else, brought him a measure of peace... On his best
walks, he was able to feel that he was nowhere. And this, finally, was all
he ever asked of things: to be nowhere. New York was the nowhere he
had built around himself, and he realized that he had no intention of
ever leaving it again.«2

Centralt i romanens indledende beskrivelse af karakteren Quinn står behovet
for at vandre uden mål i Manhattans gader. Quinn går med den hensigt at for-
vilde sig og ved hjælp af sanseindtrykkene at skylle sig selv ud af sig selv. Den
orienteringsløse gang og selvfortabelsen bliver således selve målet for van-
dringen. Gangen producerer et intetsted, som gennemrejses af Quinn samti-
dig med, at det produceres i gangen. »His excursions through the city had
taught him to understand the connectedness of inner and outer. Using aim-
less motion as a technique of reversal, on his best days he could bring the out-
side in and thus usurp the sovereignty of inwardness,« hedder det senere i ro-
manen (NYT, p.61). Det perspektiv på gangen fremstiller karakteren Quinn
som en art Möbius-bånd, hvor det ydre forvandles til noget indre og om-
vendt. Dermed udlægges også en læsestrategi for romanen som helhed. Hvad
Quinn oplever i New York foregår på en scene, hvor ydre begivenheder på én
og samme tid skal opfattes som begivenheder og som tanker og bevægelser i
sindet. Romanens New York er konkret Manhattans gridsystem, Broadway
og Washington Square, men også sindets dunkle eller netop hos Auster sna-
rere sindets glimtende, illusionsflimrende spejl- og glasreflekterede topografi.
Men det er ikke et spørgsmål om, at eksterioritet spejler interioritet, som fik-
tionens landskaber kan symbolisere følelser, eller at den vertikale akse i huset
fra kvist til kælder spejler psykens topik i en 1:1-logik. Hos Auster er det
mentale og det fysiske gensidigt indlejret i hinanden, og karakteren er et relæ
for skiftene mellem det ydre og det indre. En grundlæggende karakteristik af
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