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eçãìë=~Å~ÇÉãáÅìë=
Homus academicus
Ó=êÉÅÉéí=é™=Éå=â~êêá®ê=EëÉäçå=íçìíÉë=äÉë=ê≠ÖäÉë=ÇÉ=äÛ~êíF=
recept på en karriär (selon toutes les regles de låart)
a~îáÇ=dÉÇáå=
David Gedín

dçÇíóÅâäáÖí=î~äÇ~=Ç~í~=ãáñ~ëI=ë~åë=éê~íáèìÉëI=íáää=Éå=~éíáíäáÖ=ê∏ê~=~íí=ÉêÄàìÇ~=ëíáJ
Godtyckligt Valda data mixas, sans pratiques, till en aptitlig röra att erbjuda stiéÉåÇáÉå®ãåÇÉê=çÅÜ=ëã~ââìååáÖ~K=f=~åÇê~=®åÇ~å=âçããÉê=éÉåÖ~ê=çÅÜLÉääÉê=âìäJ
pendienämnder och smakkunniga. I andra ändan kommer pengar och/eller kulíìêÉääí=â~éáí~ä=EáåíÉ=~íí=Ñ∏êî®ñä~=ãÉÇ=a~ë=h~éáí~äFK=aÉí=ëÉå~êÉ=ÇÉä~ê=áå=ä™åÖ~=íÉñíÉê=
turellt kapital (inte att förväxla med Das Kapital). Det senare delar in långa texter
çÅÜ=Ö∏ê=ÇÉã=ä®íí~êÉ=~íí=ÄÉê®âå~K=oÉÇ~å=Ä~êåÉå=ä®ê=ëáÖ=ëå~êí=ëâáäà~=ãÉää~å=â~éáí~äJ
och gör dem lättare att beräkna. Redan barnen lär sig snart skilja mellan kapitalÄ∏ÅâÉê=çÅÜ=âçêí~êÉ=ë~ÖçêK=póãÄçäáëâí=â~éáí®ä=âê∏åÉê=Éåë=Ä~å~=çÅÜ=ã~å=Ñ™ê=ìééJ
böcker och kortare sagor. Symboliskt kapitäl kröner ens bana och man får uppÄ®ê~=é~êå~ëëÉå=Ó=Ç™=®ê=ã~å=Ñ~ëíK=E_~ê~=ÉëëÉå=ëâáäàÉê=ëéÉä~êÉå=Ñê™å=éÉä~êÉåKF=
bära parnassen - då är man fast. (Bara essen skiljer spelaren från pelaren.)
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med
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För ~íí=
att âçãã~=
komma Çáí=
dit ã™ëíÉ=
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sin Ü~ìÄáíìëK=
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att Ñ∏êî®ñä~=
förväxla ãÉÇ=
”hobbitus” -Ó= Çî®êÖî®ñí~=
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ÒÜçÄÄáíìëÒ=
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dropouts ãÉÇ=
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som çã=
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inte
sin Ü~ìÄáíìë=
funnits. Sedan blir man själv skäligen misskänd för vad man gjort, gärna av sig
ÑìååáíëK=pÉÇ~å=Ääáê=ã~å=ëà®äî=ëâ®äáÖÉå=ãáëëâ®åÇ=Ñ∏ê=î~Ç=ã~å=ÖàçêíI=Ö®êå~=~î=ëáÖ=
ëà®äî=Ó=ÇÉí=®ê=Äê~K=jáëëâ®åå=ÇáÖ=ëà®äîK=aÉå=ëçã=ëÉÇ~å=íêçê=ëáÖ=ìíë~íí=Ñ∏ê=Éå=âçåJ
själv - det är bra. Misskänn dig själv. Den som sedan tror sig utsatt för en konëÉâê~íáçå=®ê=áåíÉ=é~ê~åçáÇ=ìí~å=Ü~ê=íî®êíçã=ÜÉäí=ê®ííK=aÉí=®ê=çÅâë™=Äê~K=
sekration är inte paranoid utan har tvärtom helt rätt. Det är också bra.
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”nomen”, namn) som inte kan köpas för pengar. En autonom (inte att förväxla
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ska för övrigt inte heller förväxlas med en ”autognom” - en dvärgväxt dropout
ëçã=Ö™ê=é™=ëéÉÉÇI=ÉääÉê=péÉÉÇ=ENVVQFKF=
som går på speed, eller Speed (1994).)
pâ~=
Ska ®åÇ™=
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ortodoxin, ett prästerskap som sjunger ”kättare kan ingen vara” och leker med
ÇçñçêK=
doxor. pâáäà=
Skilj ãÉää~å=
mellan ÉìêçéÉáëâ~=
europeiska ÄäìåÇÇçñçê=
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marioåÉííÇçñ~=Ó=îáäâÉí=àì=ä™íÉê=Ñ∏êî™åëî®êí=ãçÇÉêåíKF=
nettdoxa - vilket ju låter förvånsvärt modernt.)
k®ê=ã~å=áåíÉ=çêâ~ê=ãÉê=Ñ™ê=ã~å=í~=ëáå=Ñ~îçêáíÇçñ~=á=Ñ~ãåÉå=çÅÜ=âêóé~=áÜçé=
När man inte orkar mer får man ta sin favoritdoxa i famnen och krypa ihop
ìåÇÉê=Éíí=î~êãí=Ñ®äíK=
under ett varmt fält.
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