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Af Jens Christian Lauenstein Led

De fleste af os reagerer umiddel- 
bart positivt overfor tanker om 
at prøve noget nyt, tænke uden- 
for boksen og se verden på en ny 
måde. I den forstand er provoka-
tioner velkomne. Men når der så 
kommer en hofnar, en provokatør 
eller en grænsesøgende kunstner 
med et værk, der faktisk skubber 
til os med radikalt nye tanker, så 
er provokationen ofte alligevel for 
voldsom for de fleste. Medmindre 
det provokerende værk er så 
besnærende, forførende og for- 
lokkende, at man ikke kan lægge  
det fra sig, ikke ryste dets tanker 
af sig. Michel Houellebeqcs roma- 
ner er netop sådanne irriterende 
uafviselige provokationer. 

I sine romaner spørger denne 
skælmske franskmand bl.a.: Er 
prostitution den eneste sande 
form for kærlighed i en senkapita- 
lisme, hvor markedet ingen græn- 
ser kender? (Udvidelse af Kamp-
zonen, 1994) Er 1968-oprørets 
forestilling om fri sex ikke bare 
markedsmekanismerne overført 
på sex, dvs. på vore kroppe, og 
fører det i virkeligheden til noget 
andet end seksuel ulighed og 
ulykke? (Elementarpartikler, 1998) 
Kan turismens stagnation løses 
ved at branchen går aktivt ind i 
sexturisme og sælger sex-rejser 
for hele familien? (Platform, 2001) 
Hvis mennesket engang i en  
fjern fremtid muterede til et 

ny-menneske og blev i stand til 
at leve evigt via egen fotosyntese, 
ville vi mon så ikke blive dybt 
ulykkelige og længes efter vor 
nuværende mortalitet? (Mulig- 
heden af en Ø, 2005).

Så da Houellebecq sidste år udgav 
Underkastelse, som bl.a. handler 
om, at Frankrig i 2022 får en demo- 
kratisk valgt præsident, som er 
islamist og indfører en mild 
form for sharia, ja, så var Frankrig 
og hele Europa sikker på, at provo- 
katøren denne gang var sprunget 
endegyldigt ud som islamkritiker. 
Denne opfattelse af romanen blev 
utvivlsomt styrket voldsomt af,  
at det grusomme tilfælde ville det 
sådan, at netop dette Houellebecq-
tankeeksperiment skulle udkomme 
lige akkurat samme dag som 
satirebladet Charlie Hebdo blev 
udsat for et terrorangreb – og 
det endda i en uge, hvor bladet 
havde en satire-tegning af Michel 
Houellebecq på forsiden. Det 
passede i al sin gru tilsyne-
ladende som fod i hose. 

Men sætter man sig og læser 
romanen – eller i teatersalen og 
lytter ordentligt efter – så  
opdager man snart, at islam-
kritikken ikke er synderligt 
fremtrædende. I Underkastelse 
forenes flere af de elementer, 
der har præget Houellebeqcs 
forfatterskab. Vi har at gøre 
med en deprimeret jeg-fortæller 
med udprægede ligheder med 

Michel selv. Dog hedder han 
denne gang ikke Michel, men 
Francois, som om han var 
franskemanden par excellence: 
intellektuel, lille, liderlig, 
forhåndsfornærmet og rødvins-
alkoholiseret. Og så er han altså 
litteraturprofesser med speciale i 
forfatteren Joris-Karl Huyssmans; 
en romankunstner, der i slut-
ningen af 1800-tallet levede et 
udsvævende og dekadent liv, 
som han selv blev så træt af, at 
han endte med at gå i kloster 
og frivilligt underkaste sig 
katolicismen. Ligesom Michel 
ligner Francois, ligner Francois 
Joris-Karl. 

Og her kommer så aftenens 
spørgsmål: Hvis nu Europa fik et 
moderat, muslimsk styre, ville vi 
så virkelig få det afgørende værre 
end vi har nu? Er vores demokra-
tiske frihedsrettigheder ikke alle- 
rede nu så illusoriske og vores 
neoliberalisme så undertrykkende, 
at en underkastelse under en 
venlig islam ikke ville være værre, 
men måske endda lidt bedre?  
Sæt nu al den individuelle frihed, 
vi i Europa har kæmpet så hårdt 
for de sidste 2-300 år viser sig at 
gøre os ikke mere, men mindre 
lykkelige? Sæt nu lykken og den 
sande frihed ligger i at blive fri for 
frihed og ansvar og underkaste 
sig noget eller nogen. Det kunne 
være en patriarkalsk struktur,  
en mand, en religion, en Gud.  
Det kunne fx godt være islam.
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