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Inledning

Theodor Kallifatides var gäst vid Mälardalens högskolas författardag 2008 
och 2010 stod Bodil Malmsten i fokus under detta årliga evenemang. De 
fyra första bidragen i detta nummer av Litteratur och språk är föredrag som 
hölls under dessa båda dagar. 
 Magnus Eriksson visar hur Kallifatides i sitt skrivande utforskat kärle-
kens vägval, de många variationer och moraliska konflikter kärleks- och 
vänskapstemat kan bjuda på. Inkännande följer han författarens skildringar 
av kärlekens väsen och vånda, svek och livslögn, men också den självupp-
givande ögonblicklighetens förvillelse som drabbar den förälskade. Enligt 
Magnus Eriksson har Kallifatides bild av kärleken ”slående likheter med 
den medeltida mystikerns upplevelse av uppgåendet i Gud.”
 Birgitta Cremnitzer å sin sida gör en interkulturell resa genom Kalli-
fatides författarskap, en resa ”som främst handlar om sökandet efter 
identitet och kampen mot främlingsskapets dilemma”. Hon tar sina egna 
upplevelser av två länder, två språk och två kulturer som utgångspunkt 
och visar hur Kallifatides förmår göra läsaren till medresenär kring 
emigrantskapets villkor. Detta innebär enligt Cremnitzer bl.a. att diffe-
rensperspektivet alltid finns hos den som emigrerat och att livet i exil kan 
upplevas som ett slags amputation med återkommande fantomsmärtor. 
 Sara Granath tar i sitt bidrag till författardagen upp personliga intryck 
av Bodil Malmstens dramatik. Hon talar bl.a. om svårigheterna i att levan-
degöra ett samhälle sceniskt och framhåller betydelsen av den rumsliga 
gestaltningen i Malmstens pjäser. Här är det inte enbart yttre rum det är 
fråga om, utan lika mycket människors inre rum. För Granath är det just 
Malmstens speciella sätt att behandla yttre och inre rum som verkar vara 
en ”fruktbar tråd att följa i hennes dramatik och teater”.
 Ingemar Haag återvänder i sin essä till lyrikern Bodil Malmsten, som 
under senare år överskuggats av ”självbiografen” och dramatikern 
Malmsten. I hennes lyrik stiftar vi bekantskap med ett tilltal som spänner 
mellan högt och lågt, tyst och uppfordrande. I dialogen med Samuel Beck-
ett, ett av 1900-talets stora författarskap, anknyter Malmsten till såväl 
föregångarens existentiella perspektiv som det humoristiska anslaget.
 I sin studie om intratextuell motivering kommenterar Hans Färnlöf 
hur olika narrativa element länkas samman i några franska 1800-talsberät-
telser. Med motivering menas hur författaren kan ”motivera” (i betydelsen 
”berättiga”, ”rättfärdiga”), hur karaktärer agerar eller varför vissa händel-
ser bör – eller inte bör – inträffa enligt berättelsens logik. Det handlar 
således om att etablera orsak och verkan i en fiktiv värld. Färnlöf visar hur 
man genom att fokusera på den intratextuella motiveringen, dvs. de orsaks-
samband som byggs upp genom referenser inne i texten i stället för att 
hänvisa till verkligheten, tydligare kan skönja textens etapper och progres-
sion, från inledning till avslutning.
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Utifrån kortberättelserna Nazi Christmas och The Irish Worker av den irländsk-
tyske författaren Hugo Hamilton lyfter Thorsten Päplow och Birte Schulz 
fram frågor som hänger samman med formandet av den kulturella iden-
titeten hos barn med bakgrund i två kulturer. Deras bidrag ger en kort 
introduktion till forskningen kring ”biculturalism” och använder sig av 
psykologiska och sociologiska insikter från detta område vid den litterära 
analysen. Fokus ligger här på huruvida kortberättelsernas huvudfigur, 
som växer upp med en tysk mor och en irländsk far, genomgår en identi-
tetskris på grund av sitt dubbla kulturella arv.
 I sitt andra bidrag behandlar Hans Färnlöf Marcel Pagnol som genom 
sitt filmskapande på framför allt 1930-talet tillhör den franska filmens 
klassiska regissörer. Som författare ses han dock huvudsakligen som 
”regional” berättare. Det innebär att tema, struktur, bildspråk, stilistik 
och andra litterära aspekter i hans verk sällan diskuteras. Med sin studie 
av de fyra elementen i romandiptyken L’Eau des collines (”Vattnet från 
kullarna”) visar Färnlöf hur det vid första anblicken transparenta, referen-
tiella landskapet, liksom handlingen och karaktärerna, innehåller både 
episk bredd och symboliskt djup. 
 Om litterär skildring handlar det även i Thomas Asklunds artikel som 
tar upp Vilhelm Mobergs berättarteknik i utvandrarserien. Med exempel 
från olika passager ur ett kapitel i Invandrarna visar Asklund hur Moberg 
använder växlande berättarperspektiv och upprepande stilfigurer för att 
skapa verklighetsillusion i den fiktiva berättelsen.
 I det avslutande bidraget framhåller Helena Darnell-Berggren att 
skolans kunskapsuppdrag är en självklarhet för varje lärare, men hon 
frågar sig samtidigt hur det ska kunna vara möjligt att få undervisnings-
tiden att räcka till för att även fostra elever till demokratiska samhälls-
medborgare. I sin genomgång av olika styrdokument för skolan och även 
tillämplig didaktisk forskning ger Darnell-Berggren olika perspektiv på 
hur språkundervisning kan bli till ett meningsskapande, där båda dessa 
uppdrag kan kombineras. 

Red.
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Vänskap och den omöjliga kärleken  
i Theodor Kallifatides romaner

Magnus Eriksson 

Kärleken eller förälskelsen har karaktär av något ofrivilligt. Den drabbar 
en när man minst anar det. Ungefär så sade Theodor Kallifatides när han 
gästade Malou von Sievers förmiddagsprogram på TV4 tidigare i höstas.1 

Kärleken drabbar en, den kommer ofrivilligt. Man strävar inte efter att bli 
förälskad. Kallifatides tanke påminner om den medeltida mystikern Johan-
nes av Korsets idé om ”själens dunkla natt”, alltså den fasen av självupp-
givelse när den troende givit upp all medveten strävan att nå Gud. Först 
då kan man möta Gud, först då kan man låta sig bli intagen och uppfylld 
av det gudomliga. På en sekulariserad, och något mindre anspråksfull, 
nivå kan vi förbinda Kallifatides syn på kärleken med den slitna liknelsen 
”som en blixt från klar himmel”. Fast himlen behöver inte alltid vara så 
klar. De omständigheter som råder när kärleken drabbar någon är ofta 
nog så oklara och förvirrade, för att inte tala om den oklarhet och förvir-
ring som förälskelsen kan leda till.
 I romanen Kärleken, 1978, låter Theodor Kallifatides sin huvudperson 
Laki Sarris genomföra en inträngande analys av kärlekens väsen, av dess 
drivkrafter och konsekvenser. Laki Sarris lever ett, av allt att döma, harmo-
niskt familjeliv med sin fru Lena och den fyraårige sonen Johan. Han älskar 
båda, fortfarande av allt att döma, utan reservationer, utan att känna behov 
av någon frizon, utan att känna något erotiskt begär efter andra kvinnor.
 Då drabbas han av kärleken. Den drabbar honom på en konferens, 
när en av föredragshållarna, Li, närmar sig Laki med en fråga. Laki ser ut 
genom ett fönster. Det är kväll. Laki ser fälten och det rum som öppnas 
på andra sidan fönstret, utanför hans nu även bokstavligen inrutade till-
varo. Då säger Li något, den Li som hela romanen utgör ett tilltal till: ”Får 
alltid fönstren dig att drömma? undrade du utan att egentligen undra.”2

 Sedan följer en noggrann analys av frågan och den situation i vilken 
den ställdes. Laki analyserar inte frågan för att värja sig mot förälskelsen, 
han vill förstå den. Genom hela romanen ställer han egentligen bara en 
fråga: Hur kan man älska flera personer? Ty Laki tvivlar aldrig på sin kärlek 
till Lena. Han vet att han älskar henne. Problemet är bara att han samtidigt 
är förälskad i en annan kvinna, Li. Kärlek och förälskelse är inte skilda 
 
 

1 ”Malous bokklubb” i Efter tio, TV4, onsdagen den 6 oktober, 2008.
2 Theodor Kallifatides (1978), Kärleken. Stockholm, s. 17.
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fenomen för Laki, eller för Kallifatides. Det ena ryms i det andra, de förut-
sätter och omsluter varandra. Orden markerar snarast skilda aspekter. 
Förälskelsen står för det momentana, för den blixt som slår ner i Laki. 
Kärleken är ett mer varaktigt tillstånd. Kärleken till den ena kvinnan 
utesluter inte kärleken till den andra.
 Men det handlar inte heller om en polyamorisk hållning, utan blott 
om det enkla faktum att Laki, bortom alla bestämningar och språkliga 
kategorier som vi använder för att hantera och kontrollera kärleken och 
sexualiteten, trots allt älskar två kvinnor. Det handlar om detta på en gång 
enkla och svåra faktum, ett faktum som till slut gör kärleken omöjlig.
 Omgivningen bekräftar det omöjliga. Lena svarar med stoisk och 
kanske också föraktfull upphöjdhet. Till en början säger hon ingenting 
om makens i hast framförda bekännelse, styrkt av tre flaskor retsina. Hon 
är tyst, medan Laki ansätter henne och avkräver henne ett svar. Till slut 
svarar hon, kyligt: ”Du vet ingenting om kärleken!”3

 Det är kanske de enda sanna ord som Laki får höra i sin vånda. Li vill 
tvinga honom att välja, vännerna anser att han skall välja Li, eftersom de 
tror att den nya kärleken måste vara den sanna kärleken. 
 Men Kallifatides godmodiga humor förnekar sig inte. Sedan han låtit 
sin just då ganska luggslitne hjälte kontemplera sina vänners illa genom-
tänkta råd, låter han honom föreställa sig ett samtal med sin storebror 
över några glas vin på en grekisk taverna. Laki tänker sig broderns reaktion: 
”Jag vet inte vad du skall göra! skulle han säga. Men jag vet vad jag skall 
göra: lämnar du Lena och Johan kommer jag att slå dig fördärvad!”4

Laki vrider och vänder på alternativen. Valet är omöjligt, han vägrar att 
välja, eftersom alternativen är omöjliga. Kanske handlar det inte ens om 
valet mellan två kvinnor, utan om ett annat val:

Det tog mig lång tid att förstå att valet inte stod mellan 
Lena och dig, valet stod inte mellan två kvinnor utan mellan 
en värld som jag kunde skapa och en annan som jag kunde 
låta bli att skapa.5

Att skapa världen med sina val: det låter som ett eko av den tidige Sartres 
idé att människan skapar både moralen och sitt universum genom valet 
och att insikten framkallar ångest. Men Kallifatides går, tror jag, ett steg 
längre. Laki ser de båda alternativen, han identifierar dem och definierar 
dem. Kanske rymmer Lakis vägran att välja mellan de omöjliga alternati-
ven en kritisk udd mot Sartres existentialism. Laki blir inte till genom sina 
val, han värnar tvärtom sin insikt genom att vägra välja, oberoende men 
absolut inte oberörd av konsekvenserna.

3  Kärleken, s. 108.
4  Kärleken, s. 105.
5  Kärleken, s. 79. 
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 Från en existentialistisk utkikspunkt skulle man säga att Laki flyr 
valet, att han därmed sviker sitt ansvar. Men kanske är det tvärtom, kanske 
värnar han kärleken genom att vägra välja. Han tar inte sin tillflykt till 
slumpen och ödet; han tvingas inse att hans liv formas av dessa båda, 
moraliskt likgiltiga storheter: ”Jag visste inte att slumpen och ödet kastade 
tärning bakom min rygg och att slumpen vann. Jag var insatsen.”6

 Talande nog slutar romanen med att Laki Sarris befinner sig i ett tomt 
rum, tjänstledig från sitt arbete som universitetslärare i filosofi, på behö-
rigt avstånd från de kvinnor han älskar; åtminstone är det ”behörigt” från 
de båda kvinnornas perspektiv.
 I den följande romanen, En fallen ängel, 1981, varierar Kallifatides en 
del motiv från Kärleken. Även här skriver han om en erotisk triangel, möjli-
gen en fyrkant, men då snarare en romb än en kvadrat eller rektangel, 
eftersom perspektivet hela tiden vrids om. Även En fallen ängel är skriven 
i jag-form men utan ett synligt ”du”, som texten riktar sig till. Berättaren 
har likheter med Laki Sarris, kanske också någon ytlig likhet med Theodor 
Kallifatides. Han kom till Sverige 1964, han skriver böcker. Liksom Laki 
plågas han också av en ungdomsförälskelse i det gamla hemlandet. Även 
här heter hon Maria. Liksom Laki har berättaren i En fallen ängel en finländsk 
fru, men till skillnad från Laki har han en dotter, inte en son. Kärleken 
utspelas i en tid som inte direkt pekas ut, i den följande romanen är tiden 
tydlig; där skriver vi 1973. Juntan regerar fortfarande i Grekland, och 
liveshower är fortfarande tillåtna på svenska porrklubbar. Båda omstän-
digheterna har betydelse i romanen.
 Berättaren får plötsligt besök av sin bästa vän sedan ungdomen i Aten, 
Andreas. Denne har torterats i militärjuntans fängelse. Han har inte heller 
kommit över kärleken till den kvinna vars namn berättaren inte tagit i 
sin mun på femton år, Maria. Båda älskade henne i ungdomen, även en 
fransk veteran från kriget i Algeriet attraherades av henne. I romanen 
tematiseras kärleken, men även vänskapen utforskas av Kallifatides.
 Kallifatides vidareutvecklar, eller varierar, alltså tematiken från Kärleken. 
Men vi kan också se hur han varierar kärleks- och vänskapsteman från 
filmer som François Truffauts Jules och Jim (Jules et Jim, 1962) och Ettore Scolas 
film Vi som älskade varann så mycket... (C’eravamo tanto amati, 1974). Där dessa 
filmer har komediartade övertoner skriver Kallifatides dock en tragedi. 
Andreas resa föranleds av att Maria veckan innan dött i en överdos heroin 
på ett hotell i New York. Det markerar en peripeti, en avgörande vändpunkt, 
i det kärleks- och vänskapsdrama som sträckt sig över ett drygt decennium. 
Liksom i Truffauts och Scolas filmer är kärlekstemat intimt förbundet med 
vänskapstemat. Vid ett av de tillfällen när berättaren är beredd att lämna 
Maria, säger hon att de aldrig kan bli vänner eftersom de älskat varandra. 
Andreas avkräver också berättaren ett löfte som vän, för att berätta vad 
som hände med honom och Maria sedan berättaren lämnat Grekland.

6  Kärleken, s. 9.
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 Andreas planerar att begå självmord. Han har kommit till en intel-
lektuell mer än psykologisk insikt om sitt liv, och han önskar att vännen 
skall vara närvarande när han tar sitt liv.
 Till en början, i de bådas ungdom, verkar annars både kärleken och 
vänskapen möjliga. Berättaren inser motvilligt att han får dela Marias 
kärlek; den är ovillkorlig och att älska är, som han minns det, Marias enda 
begåvning. När hon blir gravid, hon är fortfarande bara sexton år, finns 
det tre tänkbara fäder:

Ni kan bestämma själva vem som vill bli pappa! resonerade 
hon skrattande. Det är ju i varje fall ett val ni kan göra, ett 
beslut. Det är inte slumpen som avgör åt er!7

Om vi ska fortsätta filmparallellen, men rikta den framåt i tiden, blir det 
här den tragiska versionen av det kollektiva faderskap som celebreras i 
Mamma Mia.
 Kanske är En fallen ängel Theodor Kallifatides mest tragiska roman. Där 
han annars kan avväpna de flesta tragiska insikter, åtminstone tillfälligt-
vis, med en godmodig sarkasm rymmer den romanen bara ett knappt 
dygns infernovandring, alltså den tid som förflyter från Andreas ankomst 
till Stockholm till hans död. Det är en natt av fylla, samtal och ett förned-
rande besök på en porrklubb.
 Den erfarenhet som romanen ytterst gestaltar är kärlekens omöjlighet 
och vänskapens orimliga krav. Första gången berättaren träffar Marias far 
säger denne att ”det gör ont att älska henne.”8 Berättaren minns att Marias 
tragedi bestod i att hon bara älskade desertörer:

François hade deserterat från kriget, hennes far hade deser-
terat från henne, Andreas hade deserterat från verklighe-
ten och jag hade deserterat från mig själv.9

Men även om alla deserterar kan ingen fly. Liksom i Kärleken formuleras 
tidigt en samlande insikt: 

Maria hade fått i gång pendeln, hon hade blåst in tidens 
dånande puls i mig och jag visste att allt har en början och 
att ingenting har ett slut.10

Kärleken blir omöjlig, vänskapen ställer orimliga krav. Det är den tragiska 
insikten i En fallen ängel. 

7 Theodor Kallifatides (1981), En fallen ängel. Stockholm, s. 85.
8 En fallen ängel, s. 123f.
9 En fallen ängel, s. 197.
10 En fallen ängel, s. 73.
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Låt oss göra ett hopp sexton år fram i författarskapet och se hur Theodor 
Kallifatides behandlat dessa teman i några av sina böcker det senaste 
årtiondet.
 I romanen De sju timmarna i paradiset skriver Kallifatides om en plikt-
konflikt. Även denna gång skriver han i jag-form, även denna gång är 
berättaren en grek som lever i Sverige, Basil Psirakis. Dramat kretsar kring 
honom, hans fru Katarina och hans nära vänner Axel och Kurt. De spelar 
schack en gång i veckan. De delar förtroenden, men inom vissa gränser. 
Alla vet inte allt om alla. Axel vet naturligtvis att hans fru Petra hade Basil 
som lärare i matematik på gymnasiet, men han vet inte att Basil var kär i 
sin elev. Det enda som hände dem emellan var dock att Petra på avslutnings-
dagen gav sin lärare en snabb puss på kinden. ”Tack för att du aldrig sa 
något!”, sade hon till Basil.11 Hon visste hela tiden att han var kär i henne.
 Under en schackkväll berättar Axel att Petra varit otrogen mot honom 
i ett år. Hon bekände mest för att hon blev överrumplad av en fråga som 
Axel i hast ställt. Han är förtvivlad över Petras otrohet och för att hon 
kanske kommer att lämna honom (fast det snarare var han som kastade 
ut henne). Mest förtvivlad är han dock över att hon ljugit.
 Men är det en lögn att förtiga sanningen? Den cyniske sofisten Kurt 
ställer frågan. Han utvecklar vältaligt sin syn på lögnen:

Det viktiga i sammanhanget är två saker: dels barnen. Är 
hon [Petra] verkligen beredd att lämna sina barn? (Kurt var 
liksom jag barnlös.) Det andra är Axels lidande. Hade han 
aldrig fått veta något, skulle han inte lida. Lögnen är inte 
som en sjukdom som angriper oss även om vi inte vet om 
det. Lögnen angriper oss först när vi vet att den andra har 
ljugit för oss. När den andra medger detta, talar han sanning 
vilket borde glädja oss. Vi gläder oss dock icke, utan vänder 
denna sanning mot den skyldige och också mot oss själva. 
När någon medger att han eller hon har ljugit för oss talar 
vederbörande sanning, inte sant? Men vi gläder oss inte 
över detta, utan sörjer den lögn som vi redan blivit utsatta 
för. På det sättet är lögnen övervärderad. Det blir viktigare 
att inte ljuga än att tala sanning och av det skälet talar vi 
inte längre med varandra. Livet skulle vara oändligt mycket 
lättare om vi fick ljuga lite mer, frånsett att det också skulle 
bli roligare. Hela moralen är en nödvändig lögn.12

Basil lever sedan 25 år i ett harmoniskt äktenskap, ofta även lyckligt. Han 
älskar sin fru, men blev en gång förälskad i sin elev, Petra. I den situation 
som nu uppkommer blir han både en förtrogen för sin vän Axel och för  
 

11 Theodor Kallifatides (1997), De sju timmarna i paradiset. Stockholm, s. 24.
12 De sju timmarna i paradiset, s. 11f.
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Petra. Och när läget mellan Axel och Petra spetsas till än mer, inleder Basil 
ett förhållande med Petra: ”Kom! Låt oss få det gjort! sade hon stilla som 
om hon fattat beslutet för länge sedan.”13 Det ser till en början ut som en 
engångshändelse. Basil och Petra är överens om att glömma vad som 
skedde. Men båda längtar, de träffas fler gånger. Kärlek, förälskelse eller 
enbart sex? Eller rentav flyktig tröst? Basil är förälskad, det vet vi säkert. 
Men vad känner Petra?
 Titeln på romanen syftar på den tid som Adam och Eva fick tillbringa 
i lustgården, innan de drevs ut. Någon exakt tidsangivelse ges inte i Gamla 
Testamentet, men det finns spekulationer som fastställt tiden från regel-
brottet, alltså erövrandet av den förbjudna kunskapen, till det gudomliga 
straffet till just sju timmar. Det bibliska dramat ger ett mönster för Basils 
dilemma. Genom att bryta mot en regel får Basil sina sju timmar i paradi-
set. Men kan han komma undan straffet?
 Till skillnad från i Kärleken är Basils och Petras förälskelse väl förberedd. 
Kanske kom den oväntat när Petra var Basils elev, men nu ser det mer ut 
som en ofrånkomlig och ödesbestämd följd av den vändpunkt som förhål-
landet mellan vännerna och de älskande tagit genom Petras förhållande 
med den andre mannen. Katarina är också rask att betona Petras eget 
ansvar för det som skett. Det sker i ordalag, som närmast gör henne till 
en kritisk motröst till de manliga berättarrösterna i Kallifatides romaner 
om kärlek och vänskap:

De säger att det kommer som en blixt från himmelen. Jag 
tror inte på det. Man måste själv hjälpa till. Man fattar små 
beslut hela tiden. Att förälska sig är ett beslut som i motsats 
till andra beslut kan motiveras även av irrationella skäl. 
Det är den enda skillnaden mellan beslutet att köpa en ny 
klänning eller att skaffa sig en älskare. Kvinnorna är mycket 
mer pragmatiska än männen tror.14

Basil hamnar i en konflikt mellan skilda moraliska system. Kan han svika 
sin vän för kärleken? Vilken plikt är överordnad den andra: kärleken eller 
vän skapen? Och har han rätt att ljuga, för att sanningen skulle leda till ett 
större lidande för alla inblandade? Och trots allt, som Kurt sade redan när 
Axel berättade om Petras otrohet, att låta bli att tala sanning är inte att 
ljuga.  
 Basil vet att han inte skall ljuga för sin fru och för sin vän, men han 
inser också vad sanningen skulle leda till. Han får sina sju timmar i para-
diset. Han och Petra blir lyckligare av dessa, men han vet samtidigt att alla 
skulle bli olyckliga av sanningen. Är plikten att tala sanning värd det offret? 
Basils önskan att utnyttja sina sju timmar i paradiset innebär inte nödvän- 
 

13 De sju timmarna i paradiset, s. 96.
14 De sju timmarna i paradiset, s. 80.
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digtvis en cynism inom de ramar Kallifatides skapar med romanen. Man 
kan lika gärna vända på det. Kanske vore det mer cyniskt att tala sanning.
 Kallifatides iscensätter både ett moraliskt problem, otroheten och 
skyldigheten att tala sanning, och ett moralfilosofiskt problem: frågan om 
plikt kontra konsekvens som kriterium för att avgöra om en handling är 
moraliskt riktig eller inte. Det är den klassiska konflikten mellan en deon-
tologisk regelmoral och en teleologisk konsekvensmoral. Liksom i Kärleken 
utmynnar konflikten i insikten att den inte kan reduceras till ett entydigt 
antingen - eller. Inte heller skall vi se romanen som en iscensättning av 
konflikten mellan rationalitet och passion. Visserligen är Basil lärare i 
matematik, och man kan beskriva hans pragmatiska moral som en önskan 
att båda äta kakan och ha den kvar, men samtidigt är Kallifatides kärlek 
till resonerandet och de logiska bevisens och lösningarnas skönhet, både 
i matematik och schack, alltför stor för att vi skall reducera hans roman 
till det slaget av enklare dualism. Filosofin är snarare ett medel att hjälp-
ligt bringa reda i det kaos livet hade varit om vi inte kritiskt kunnat pröva 
grunderna för vårt handlande. Fast filosofin kommer till korta ibland. 
Således utmynnar De sju timmarna i paradiset i en lätt melodramatisk  
överraskningseffekt, som i ett slag rycker undan grunden för Basils prag-
matiska konsekvensmoral. Trots hans till synes välgrundade kritik av 
pliktmoralen kunde han inte få de sju timmarna i paradiset utan straff.15

 

Kanske utmynnar romanen trots allt i en grimas mot sina egna moraliska 
förutsättningar.
 För Basil ger spekulationen om paradiset struktur åt hans egen upple-
velse. En liknande spekulation finner vi även i boken En kvinna att älska, 
2003. Boken kallas en ”roman” på skyddsomslaget och försättsbladet, men 
den kunde också kallas en ”minnesbok” eller ”filosofisk betraktelse”. Fast 
inslag som pekar i den riktningen finns förstås i de flesta av Kallifatides 
romaner. Genregränserna blir flytande, och därför kan vi böja oss för att 
även En kvinna att älska kallas för en roman av sin författare. Boken börjar 
och slutar med en begravning på Maria Magdalena i Stockholm. Kallifati-
des tar farväl av en nära vän, grekinnan Olga som brukade skälla ut honom 
på ryska. De var nära vänner i trettio år, de älskade också en gång med 
varandra. Men sedan tog den förtroliga och förtröstansfulla vänskapen 
över. Olga blev en kvinna att älska, inte en kvinna att älska med. 
 Om det rådde öppet krig mellan kärleken och vänskapen i En fallen 
ängel och en strid på den normativa nivån i De sju timmarna i paradiset, råder 
fredlig samexistens mellan de båda storheterna i En kvinna att älska. Ty 
boken är en vänskapens Höga visan, ett underbart äreminne över en älskad 
vän men även en stillsam betraktelse om vänskap. Och då handlar det inte 
bara om vänskapen med Olga, utan också om alla de vackra sommarvän-
skaper i Fårösund som Kallifatides skriver om. Ty hans gotländska sommar- 
 

15 Se även Magnus Eriksson, ”Filosofin kommer till korta inför livets kaos”, Svenska 
Dagbladet, 10 oktober 1997.
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vistelse bildar ram för skeendet. Där får Kallifatides veta att Olga är intagen 
på sjukhus, att hon är döende men att han kommer att kunna besöka 
henne innan hon dör, trots att det dröjer några veckor innan han kan 
uppbringa en färjebiljett. Han hinner inte, men den gotländska förank-
ringen ger honom möjlighet att även belysa vänskapens villkor med 
ögonblicksbilder från hans sommarvardag.
 Kallifatides väver samman det konkreta med den filosofiska spekula-
tionen, vänskapen med dess villkor. Men hans visdom och spekulation 
blir aldrig abstrakt. Det handlar i högsta grad om en praktisk visdom, en 
erfarenhet där det konkreta genomlyses av filosofin och där teorin alltid 
vilar på livet och vardagen.
 Det finns flera nivåer i den spekulationen. Förlusten är den centrala 
erfarenhet som binder ihop de spekulativa inslagen. När Kallifatides funde-
rar över paradiset handlar det inte om att få de sju timmarna där, utan 
mer om paradiset som förlust. Där islams paradis utlovar njutningar, 
formas den kristna paradistanken snarare av en salighet bortom dessa 
njutningar. Och ”Buddhisternas paradis är frånvaron av allting”:

Det är med andra ord inte alls självklart varför paradiset 
fortsätter att locka oss med mindre än att vi använder det 
som en symbol för den ideala förlusten. Att bli född till 
människa är kort och gott en förlustaffär. Att bli född till 
människa är att ha förlorat paradiset.16

Man skulle kunna se detta som en replik till Basils upplevelse i De sju 
timmarna i paradiset. Men det handlar också om en skillnad i tyngdpunkt. 
Basil fick sina sju timmar genom att ge efter för passionen, för en föräls-
kelse som i grund och botten var omöjlig. I En kvinna att älska handlar det 
däremot om vänskapen. Att vänskapen till skillnad från kärleken är möjlig 
innebär dock inte att den ställer lägre krav:

Man kan inte vara vän med någon som man inte tycker 
om, medan det går alldeles utmärkt att vara förälskad i 
någon som man tycker är ett svin. På det sättet är vänska-
pen mera krävande än kärleken.17

Vänskapen är också något som Kallifatides tar på allra största allvar i En 
kvinna att älska, inte enbart genom bokens ytterst allvarliga bevekelsegrund 
utan också genom den luttrade livserfarenhet som kommer till uttryck. 
Kallifatides försöker visserligen lura läsaren att tro att boken är skriven 
av en gammal man, men hans vanliga okynne tränger fram, inte minst i 
refrängen om de män som Olga älskat och om de män som den unge 
 

16 Theodor Kallifatides (2003), En kvinna att älska. Stockholm, s. 66.
17  En kvinna att älska, s. 61.
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Kallifatides flickvänner lämnade honom för. Dessa beskrivs vanligen som 
”en idiot”. Om Kallifatides inte kan basera omdömet på sin egen erfaren-
het av dessa män, lyftar han frågan till en föreställningsmässig nivå: ”hon 
hade träffat en annan och det skulle inte förvåna mig om han var en 
idiot.”18 Under sådana formuleringar ligger naturligtvis en övertygelse om 
att manligheten är lättsårad. Den som påstår något annat är en hycklare. 
Det bästa sättet att förhålla sig till detta är den upphöjda ironin. Den som 
vill kan se en linje bakåt från dessa omdömen till Laki Sarris minnen av 
några flickor som skrattat åt honom i ungdomen:

En av dem kallade mig ’Grodan’. Henne har jag aldrig 
förlåtit. Hon gifte sig också med en narr, så mina förban-
nelser fick väl gehör hos makterna.19

Förhållandet mellan kärleken och vänskapen i En kvinna att älska kan 
beskrivas som fredlig samexistens, men man kan också säga att den möjliga 
vänskapen suddar ut den omöjliga kärleken. Det är mest en fråga om hur 
man vill lägga tyngdpunkten i sin förståelse av boken.20 Efter den boken 
gav Theodor Kallifatides ut kriminalromanen I hennes blick, 2004, den hejd-
löst roliga mytologiska omdiktningen Herakles, 2006, och en minnesbok 
över sin mor, Mödrar och söner, 2007. Under hösten samma år kom även 
Vänner och älskare, en roman som redan i sin titel pekar ut temat för den 
här studien. Nu tycks också den fredliga samexistensen ha övergått i 
försoning, men kanske ligger det också en ironi i att den omöjliga kärleken 
blir möjlig dels av en slump, dels genom ett bedrägeri. 
 Om Kallifatides i flera av sina tidigare romaner utforskat kärlekens 
irrvägar, kan vi säga att han i Vänner och älskare utforskar kärlekens nya 
vägar, alltmedan vänskapen ger en solid grund, både i livet och litteratu-
ren. Kallifatides skriver om en ABF-byråkrat och socialdemokratisk bitvarg 
som upplever sitt livs tragedi, men också en oväntad pånyttfödelse. Han 
bär det lagom anonyma namnet Georg Andreasson. Han kunde varit vem 
som helst, men han utvecklar också sin egen särprägel och livsförståelse 
i de situationer där Kallifatides placerar honom. På en gång unik, men ack 
så anonym och alldaglig; alltså som de flesta av oss.
 I romanens upptakt vakar Georg över sin döende hustru. Hon är bara 
fyrtionio år, men hon har som läkarna säger, beslutat sig för att sluta leva. 
Hon tynar bort, och Georg minns deras liv tillsammans. Marja var den 
konstnärliga, en dansös vars rastlöshet underströks av att hon tidigt 
lämnats av sina föräldrar, en tunisisk dansare och en finländsk fotograf.

18 En kvinna att älska, s. 30.
19 Kärleken, s. 46f.
20 Se även Magnus Eriksson, ”Innerlig bok till en älskad kamrat”, Svenska Dagbladet, 

7 mars 2003.
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 Marja representerar den rörlighet och frihet som Georg aldrig förverk-
ligat i sitt eget liv. Efter en medioker diktsamling fastnade han i byråkra-
tin och i en hjälpligt upprätthållen livslögn, men också i en lugn lycka 
med Marja. Kärleken var något han tog för givet.
 När Marja dör tvingas Georg dock att ompröva sitt liv. Han finner en 
låda som Marja lämnat efter sig. Skall han öppna den eller skall han låta 
den vara? Vill han verkligen veta vad som döljs där? Georgs närmaste vän, 
tjecken Milan, uppmanar honom att inte öppna lådan. Att öppna den vore 
att svika Marjas förtroende, säger han. Men Georg öppnar lådan. Han 
finner ett brev, som avslöjar att Marja hade ett långvarigt förhållande med 
en annan man. Sveket är oerhört. Var kärleken mellan dem baserat på en 
lögn? Eller, mer kallifatidiskt, på en sanning som aldrig sades? I vilket fall 
skakas Georgs livsförståelse om. Den kärlek han tog för given fanns inte. 
Ser vi ännu ett exempel på att kärleken är omöjlig i Kallifatides gestaltade 
värld?
 Georg vaknar upp ur sitt invanda lugn. Marjas död liksom det ödesdigra 
avslöjandet är förstås den avgörande händelsen, men även en snabb replik 
fälld av en kvinnlig gäst under ett franskt författarbesök får stor betydelse. 
Apropå bristen på tid och pengar (”alla författares favoritämnen”21) mutt-
rar Georg något om begåvningarna som aldrig fick tid att skriva. En ung 
kvinna kontrar: ”Det är små eldar som släcks av vinden. Stora eldar blir 
större.”22

 Georg träffas av kommentaren. Är han en av de små eldarna? Kunde 
han varit en stor eld? Förnekade han sin egen begåvning, sitt eget liv, när 
han drog sig tillbaka till kulturbyråkratin efter den enda diktsamlingen? 
De flesta i Georgs närhet kommer från andra länder, men exilen får även 
andra betydelser i romanen: att förneka sina drömmar, att leva utan kärlek. 
Lever även Georg i exil?
 Av en slump stöter Georg på kvinnan, Fabia som hon heter, som fällde 
orden om de små eldarna ytterligare några gånger. Bland annat räddar 
hon honom från att bli påkörd av en bil utanför Dramaten. Georg tar 
kontakt med henne. Det finns reservationer mellan dem. Georg har just 
insett att hans kärlek var omöjlig, Fabia har länge levt i ett förhållande 
hon redan från början visste var omöjligt, som älskarinna åt en svensk 
karriärdiplomat hon första gången träffade i Paris. På honom passar inte 
bara Kallifatides favoritinvektiv ”en idiot”, han är också ett kräk.
 Men kärleken utvecklas mellan Georg och Fabia. Det är som om båda 
får en andra chans. Fabia kommer från Rumänien. Vid ett besök i hennes 
gamla hemland ställs Georg inför hennes mors omdöme att Fabia aldrig 
kan bli lycklig i exil. Han erkänner att han aldrig sett henne så lycklig, så 
spontant uppsluppen, som han gör vid Svarta havet. Georg är präglad av 
sveket och beredd att offra sin kärlek för att Fabia skall bli lycklig. ”Den 

21 Theodor Kallifatides (2008), Vänner och älskare. Stockholm, s. 14.
22 Vänner och älskare, s. 15.
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sanna exilen är att leva utan kärlek”, säger hon dock på bokens sista sida. 
Orden upprepas på dess sista rad.23

 Det är trettio år mellan Kärleken och Vänner och älskare, men kärleken 
kommer lika ofrivilligt. Förälskelsen kommer som en blixt från klar 
himmel, eller som en plötslig insikt i självuppgivelsens dunkla natt.24

 Katarinas åsikt om förälskelsen i De sju timmarna i paradiset håller alltså 
inte, den är alltför rationell. Men något har i grunden förändrats. Den 
kärlek som alltid varit omöjlig i Kallifatides romaner blir möjlig i den 
senaste, och det utan att komma i konflikt med vänskapen. Den senare 
kan inte vara solidare eller mer solidarisk än vänskapen mellan Georg och 
Milan, om än understödd av ett möjligen alltför vidlyftigt nyttjat repre-
sentationskonto på deras luncher. 
 När Georg är beredd att lämna Fabia för att hon skall bli lycklig i sitt 
gamla hemland innebär det att han försonas med kärlekens yttersta villkor: 
ofrivilligheten, tillfälligheten och ögonblickligheten. Han kan inte göra 
något själv för att övervinna dessa. Men just då, när han ger upp sin medvetna 
strävan, slås Fabia av insikten och fäller orden om den sanna exilen. 
 När Basil frågar Petra om varför det är så vackert mellan dem när de 
älskar, svarar hon: ”För att vi inte väntar något av varandra.”25 Basil och 
Petra inser att de sju timmarna i paradiset närmar sig sitt slut. De inser 
också att de kommer att straffas för sitt regelbrott. Men Georg och Fabia 
har inte brutit mot någon regel, någon överenskommelse. Kärleken 
kommer till dem, ofrivilligt och utan beräkning, i ett läge när de inte 
längre vågar hoppas på den. Då blir den omöjliga kärleken möjlig. Kalli-
fatides är inte någon mystiker, men hans bild av kärleken har slående 
likheter med den medeltida mystikerns upplevelse av uppgåendet i Gud.
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En resa i Theodor Kallifatides författarskap

Birgitta Cremnitzer

Mitt allra första möte med Theodor Kallifatides litterära värld var 1973 
med boken Utlänningar (1970), vilken var hans första roman efter en tidigare 
utkommen diktsamling Minnet i Exil (1969). Jag tillbringade då ett år i 
Sverige efter att ha bott 3 år i Frankrike, undervisade i svenska för invan-
drare på Kursverksamheten i Stockholm  och skrev samtidigt på min 
franska magisteruppsats med titeln “Invandrardebatten i Sverige“. Det 
mångkulturella Sverige hade då börjat bli synligt och man diskuterade 
assimilering kontra bevarande av de främmande  kulturerna, samtidigt 
som en anpassning till det svenska samhället skulle ske. Romanen Utlän-
ningar blåste liv i  mitt arbete, den gav en information, som ingen socio-
logisk undersökning  kan förmedla.  Det  är  en tankeväckande, lätt maske-
rad självbiografisk skildring av den långa resa en invandrare gör från det 
att han lämnar sitt hemland och börjar integreras i det nya landet och den 
vilsenhet  och känsla av främlingskap som följer i invandringens spår. 
  Trots att Utlänningar kan sägas vara från en annan tid, är frågorna den 
ställer fortfarande aktuella idag. Romanen slutar med att huvudpersonen, 
som nu bor i Helsingborg, blir sjuk. Läkarna råder honom att åka tillbaka 
till Grekland men han väljer att få behandling i Stockholm. Han har 
bestämt sig för att stanna och så slutar boken :                                                                               

Natten innan hade jag drömt på svenska. Jag insåg att jag 
inte kunde åka tillbaka. Jag insåg att jag hade ett nytt liv 
framför mig, att jag kunde börja leva igen. Jag hade landat. 
Språnget hade lyckats. Jag satte mig ner och började flirta 
med vinterlandskapet. (162)

 Att flirta och bli förälskad i landet och språket är nog en förutsättning för  
att överhuvudtaget landa och inte bli hängande i luften som en ballong-
farare, som Kallifatides säger i en senare bok.  (En fallen ängel, 1981). Men 
det kanske är när man landat, som den stora ångesten infinner sig. Man 
kan inte längre se sig som någon slags  turist och stå och stampa på samma 
fläck, man måste vidare. Och det är denna  långa, smärtsamma men också 
mycket berikande resa,  som främst handlar om sökandet efter identitet 
och kampen  mot främlingskapets dilemma, som är den röda tråden, som 
jag upplever det, i Theodor Kallifatides författarskap.
 Tack vare sin berättarkonst, sin humor och närvaro, har Kallifatides 
förmågan att inte bara göra oss till läsare och åskådare utan också till 
medresenärer.  Själv har jag haft stor glädje att få vara med på denna resa, 
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bland annat därför att jag känner igen mig själv i mycket av det han skri-
ver, eftersom jag också delar mitt liv mellan två länder, två språk och två 
kulturer och det är den glädjen, som jag önskar dela med mig av idag.
 Som bekant uppstår människans identitet genom andra människor. 
Det är just i mötet med andra, dvs i språket,  som jag blir någon och kan 
säga att jag är jag. Vad händer då med identiteten när man förlorar sitt 
språk? En människa med ett ofullgånget, torftigt och vagt språk är endast 
en halv människa. Detta gäller ju i lika hög grad alla människor och deras 
modersmål, men det blir särskilt tydligt när det gäller invandrare. Som 
sådan  blir du ofrånkomligt barn på nytt eller rättare sagt förbarnsligad. 
En sådan identitetsförändring leder oftast till frustration och aggression 
eller till resignation.
 Visst är det möjligt att med stor möda och mycket besvär lära sig det 
nya språket hjälpligt, om man nu inte är för gammal förstås. Man kan lära 
sig att tala och skriva korrekt grammatiskt med ett relativt rikt ordförråd, 
men de flesta vuxna invandrare kommer alltid att behålla en brytning, 
vilket hindrar dem att smälta in i den nya språkliga gemenskapen. Den 
fransk/tjeckiske författaren Milan Kundera har ofta berättat om den känsla 
av lätthet  han upplever när han talar sitt modersmål; att inte behöva göra 
den minsta  ansträngning för att placera tungan rätt i munnen inger en 
rent fysisk känsla av att känna sig lättare, säger han, nästan som efter en 
bantningskur. Men förutom grammatik, ordförråd och uttal, äger ett språk 
också sin egen historia. Man får inte glömma att bakom en brytning 
gömmer sig ett förflutet i en annan värld. Att lära sig ett nytt språk inne-
bär då också att man måste förstå samhället där språket talas, att man 
måste erövra dess kulturella regler och strukturer för att förstå dess myto-
logi och historia för att kunna bli en del av det, och det är här som proble-
met verkligen uppstår för många och  blir en tröskel som är mycket svår 
att komma över. Jag vet inte ens om man någonsin gör det. 
 Theodor Kallifatides har ofta talat om svårigheten att etablera ett 
känslomässigt förhållande till språket och verkligen veta vad man säger, 
de svenska orden blev bara ord för honom i början. I essäboken Ett nytt 
land utanför mitt fönster, som utkom 2001, berättar han om sin resa genom 
det svenska språket och lyfter fram tillägnandet av språket som den kanske 
viktigaste faktorn för en framgångsrik etablering i ett nytt geografiskt  
och socialt sammanhang, ett skydd mot främlingskapets djävul. Så här 
skriver han:

I början då jag var en främling som skulle erövra främling-
skapet kastade jag mig över det nya språket likt en utsvul-
ten hund över en saftig köttbit. Jag åt upp svenskan.  
Jag fyllde min mun med ord, tuggade dem, svalde dem. 
Ibland blev det för mycket. Hjärnan svullnade och dunkade 
mot skallen.
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Jag tog vissa ord i min mun som praliner. Fors, älv, flod, 
fjäll, berg, hav, vik, sol, moln, regn, snö, dag, natt . Jag föll 
platt för den svenska naturens enstavighet. Så kom mina 
första dikter till, i en utdragen måltid och med oskuldens 
auktoritet. Jag var ännu inte anfrätt av ordens betydelse, 
jag skrev utan att veta vad jag menade; jag skrev därför att 
de nya orden helt enkelt var nya och jag kunde fylla dem 
med den innebörd jag önskade./.../
Att lära sig de nya orden var en sak, att lära sig deras bety-
delse var en annan. Det låter kanske en smula paradoxalt, 
men det är enkelt. Man lär sig orden först som namn och 
det kräver endast ett gott minne . Men dessa namn är inte 
neutrala, de är täckta av århundradens lava av mänskliga 
erfarenheter, känslor, upplevelser och värderingar. Att lära 
sig ett nytt språk blir på det sättet en genomgripande resa 
in i ett annat medvetande om världen och livet. Man kan 
givetvis nöja sig med namnen, men det kunde inte jag. Det 
skulle vara att kapitulera inför främlingsskapet, det skulle 
vara att göra det till ett livsvillkor. Det hade jag inte tänkt 
mig“. (51-53)

Många författare som skriver på annat språk än sitt modersmål har vittnat 
om att ett språkbyte också kan innebära en frihet, en djupare ingång i 
personligheten och identitetsutvecklingen, en väg till mognad och skapar-
kraft. Jag tänker här bl.a på vår fransk/kanadensiska författare Nancy 
Huston, som är uppvuxen i den engelstalande delen av Kanada, som berät-
tar i en av sina böcker Nord Perdu (1999) hur hon blev alldeles yr när hon 
skulle översätta sina egna böcker till engelska och insåg att hon aldrig 
skulle ha vågat uttrycka sig på sitt modersmål med den frihet hon gjorde 
på franska, hur annorlunda hon var i sina franska och engelska texter. 
Hon upptäckte i det nya språket sidor hos sig själv, som legat djupt gömda. 
Kallifatides säger också i en av sina böcker att han var tvungen “att komma 
ifrån sitt grekiska jag för att upptäcka sina riktiga gränser“. (En lång dag i 
Athen, 1989). 
 I ett nummer av Språktidningen 2008261 påpekar han i en intervju att byte 
av språk också kan innebära ett främlingsskap som befriar. Att det t.o.m. 
kan ge en extra dimension åt livet och att avståndet mellan de nya orden 
och de gamla känslorna kan vara en hjälp att bearbeta dessa. 
 Det är just detta avstånd, som gör det möjligt för Kallifatides att efter 
nio års frånvaro från sitt hemland  ta oss med på en lång och innehållsrik 
resa  genom Greklands nutidshistoria med sin romansvit Bönder och Herrar.  
 

1 Matilda Welin, ”Porträttet: Theodor Kallifatides, ‘Gör en dygd av hindren‘“, 
Språktidningen, 3 april 2008.
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En grekisk trilogi.272 Den första delen Bönder och Herrar kom  ut 1973, följd av 
Plogen och Svärdet 1975 och slutligen Den grymma freden 1977. I förordet till 
Bönder och Herrar, beskriver han den balanspunkt han måste finna för att 
kunna berätta om dessa svåra år. Han säger : “Jag måste vänta tills jag nått 
det avstånd som krävdes för att kunna se på mitt material med kritiska 
och fördomsfria ögon. Samtidigt fick det inte bli för stort avstånd, som 
skulle förvandla mig till en främling inför det liv jag ville skildra“. Detta 
prosaepos, som utspelar sig under cirka tio år från 1941 fram till åren 
omkring 1950, är en frodig folklivskrönika med självbiografiska inslag 
där vi får följa lärarsonen Minos och livet i byn Jalos under andra världs-
kriget och det därpå följande inbördeskriget mellan fascister och kommu-
nister. Sista delen utspelar sig i Aten där spåren efter kriget är tydliga, 
fattigdom och arbetslöshet råder. 
 Under hela sin resa i minnets värld lever Kallifadides i sitt skrivande 
i konstant kommunikation med sin miljö, han gömmer sig inte bakom 
orden. På så sätt gör han det främmande inte bara tydligt utan också igen-
kännbart för läsaren, dvs den som reser i fantasin. Eftersom han ger sig 
rätt till en viss fabulering undviker han det totala självutlämnandet.
 Denna trilogi ledde till Theodor Kallifatides litterära genombrott. Han 
kom nu att assimileras med den svenska litteraturen, som på 70-talet var 
en slags kartläggning av Sverige i tid och rum. Det var nu som bl.a  Sven 
Delblanc skrev sin Hedeby-serie och som Sara Lidman skrev de två första 
delarna av sitt Norrlandsepos om järnvägens framväxt och Kerstin Ekman 
sitt kvinno-epos, som tilldrar sig i Södermanland. En kritiker poängterade 
att Sverige hade blivit större genom Kallifatides romanserie. Grekland blev 
nu också en del av vår litterära provins.283

 Många författare har kanske skapat de bästa skildringarna av sitt land 
när de har befunnit sig på avstånd, när de har kunnat uppleva sitt land 
både inifrån och utifrån. August Strindberg är ju ett flagrant exempel, då 
han i sin “exil“ i Schweiz återvänder till sin stockholmska skärgårdsmiljö 
i romanen Hemsöborna (1887). 
 Jag läste nyligen i en artikel av  Gert Svensson om den svensk-polske 
geologen Andrzej Olkiewicz,294 som skrivit boken Konsten att vara invandrare 
(2008), att var tredje Nobelpristagare i litteratur under de senaste trettio 
åren varit verksamma utanför sitt hemland, så också årets Nobelpristagare 
Jean-Marie Gustave Le Clézio, som ju skildrar den dubbla tillhörigheten,  
både emigrantens och immigrantens tillvaro.

2 Denna trilogi finns också översatt till franska: Les Santons du Péloponnèse (1977), 
Paris, Les Santons brûlés följd av Les Santons d’Athènes (1987), Paris.

3 Björn Håkansson, Grekland – en ny provins på vår litterära karta, Aftonbladet, 24 sep-
tember 1973.

4 Gert Svensson, ”Du måste kämpa i det nya landet”, Dagens Nyheter, 12 april 2008. 
Kallifatides företog sin resa åtföljd av den finländske konstnären och författaren 
Henrik Tikkanen. De redovisade sina intryck i en serie artiklar för den finska 
tidningen Helsingin Sanomat. Detta textmaterial arbetades sedan om till boken 
Den sena hemkomsten (1976).
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 Kallifatides kom också i fortsättningen att finna mycket näring för 
sitt skapande i den grekiska värld han förlorat. Efter militärjuntans fall 
1974 har han regelbundet återvänt till sitt hemland. Under alla sina år i 
Sverige tror han sig ha lärt sig något om främlingskapets mekanismer. 
Men också i Grekland upplever han samma känsla, men förstorad. I den 
bok han skrev efter sitt första återbesök, Den sena hemkomsten. Skisser från 
Grekland (1976) säger han: 

Jag kom tillbaka till Grekland och då förstod jag att jag inte 
visste något alls om  främlingskapet, den bittra ensamhe-
ten är inte att vara borta från sitt land, det är att komma 
tillbaka dit några år för sent. (9) 

Naturligtvis ställs samma fråga av alla hemkomna emigranter. Var hör jag 
hemma egentligen? Det är denna kluvenhet som alla utvandrare brottas  
med. För identitet är ju en pågående process, som formas mellan det 
förgångna och nuet. I det nya landet dit man invandrat plågas man av att 
inte ha någon kontakt med det förflutna, som om ens liv börjat den dag 
man invandrat. Men en invandrare har alltid till att börja med varit en 
utvandrare. Det är två oskiljaktiga sidor av samma verklighet och person, 
vem jag var då och  vem jag är nu och relationen dem emellan. Den geogra-
fiska exilen betyder att mellan då och nu är det ett stort gap. Ett liv här i 
det nya landet och ett liv där i det gamla.
 Allt som har format en och som har gjort att man är den man är 
intresserar inte särskilt mycket människorna i det nya landet. Man kan 
inte dela sina minnen med de nya landsmännen. Och  när man kommer 
tillbaka till sitt hemland  så kan man inte heller dela med sig av det liv 
som man levt de senaste åren . Alla vill se en som den person man var när 
man lämnade och har svårt att förstå eller inse att man bär med sig helt 
nya saker i sitt bagage. Även en icke - invandrare går igenom etapper i 
livet, man talar om successiva faser men själva identiteten, dvs känslan 
av vem man är, vad man gör och vad och vem man blivit är något mer 
eller mindre självklart, ungefär som en orm som byter skinn. Någon sådan 
självklarhet finns inte hos den som lämnat sitt hemland. Man kan aldrig 
refera samtidigt till hela sitt jag, det finns antingen ett “då“ eller ett “nu“. 
Aldrig de två på samma gång. Att leva i exil, oavsett orsaken till detta 
uppbrott, inger alltid känslan  av att vara amputerad, förlusten kan kännas 
som en fantomsmärta efter en förlorad kroppsdel eller som  sorgen efter 
någon som är borta och som har betytt mycket i ens liv. Sorgen mildras 
med tiden men försvinner aldrig helt. Man känner sig också censurerad 
och man förföljs av frågor om hur ens liv skulle ha kunnat se ut om man 
blivit kvar.
 Kallifatides beskriver detta så väl i en av sina senaste böcker Mödrar 
och Söner (2007) 
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Frågan om varför jag åkte hemifrån har aldrig upphört att 
plåga mig. Jag känner mig skyldig på något sätt, som om 
jag svikit mitt ansvar och att man dagligen påminner mig 
om det. Du åkte härifrån och räddade dig kan det heta när 
jag talar med min familj och andra människor. Det är som 
om jag inte hade rätt att uttala mig om grekiska ting efter-
som det inte längre angår mig. En munkavel är det första 
man får när man kommer till ett nytt land och en munka-
vel får man när man kommer tillbaka till sitt gamla. Jag 
tänkte plötsligt på en historia som jag hörde för länge 
sedan.‘Pappa är det långt till Amerika?‘ frågar pojken.‘Håll 
käften och fortsätt att simma‘, svarar pappan. Det är invan-
drarlivet. (109).

Man kan då fråga sig om det är möjligt att försonas med främlingskapet, 
att bibehålla självkänslan och kunna uppleva trygghet i detta dubbla 
främlingskap och i den dubbla identitet, som ju är invandrarens lott?
 Som vi redan sett, försökte Kallifatides redan i sin romansvit Bönder 
och Herrar att dela med sig av sitt lands historia. Att binda ihop “då“ och 
“nu“ blev ett sätt att övervinna ensamheten. Men ju fler åren blir i Sverige 
desto mer komplicerad blir också frågan: “Vad är det som egentligen gör 
mig till grek efter så många års frånvaro?“
 Kallifatides har, i roman efter roman reflekterat över sin lite oklara 
status som grek/svensk eller svensk/grek, för att hitta, tror jag, en början 
till svar i sin roman Brännvin och rosor (1983). Det är en berättelse om en 
grekisk invandrare, Kallifatides alter ego, som kallats till sin faders döds-
bädd i Athen och där han får ett skrivblock, där fadern präntat ned sitt 
livs historia: Om uppväxten i en turkisk fattigbygd, fiendskapen mellan  
greker och turkar, som tvingat honom till landsflykt, hur han hamnat som 
skollärare i en by på Peloponnesos och den följande tiden märkt av krig 
och förtryck. Denna gripande berättelse om faderns kamp för bildning 
och bröd är det centrala i romanen och den kommer också att komma 
tillbaka i flera av de följande böckerna.
 En förälders bortgång medför obönhörligen att det förflutna vaknar 
till liv och det kommande rycker närmare, däribland den egna döden. Det 
väsentliga för romanens huvudperson blir nu frågan om vem hans far 
egentligen var och som följd därav vem faderns son i själva verket kan 
vara. Han kan nu återvända till Sverige med en viss lättnad, eftersom han 
bär med sig berättelsen om fadern, vilken han nu måste föra vidare.
 Mycket snart tar Kallifatides itu med den uppgiften  i sin självbiogra-
fiska berättelse En lång dag i Athen som kom ut 5 år senare.(1989).305 Förfat-
taren återvänder här till Athen för att närvara då faderns kvarlevor ska 
grävas upp och läggas i en urna, på grund av platsbrist på kyrkogården. 

5 Denna roman är översatt till franska: Un long jour à Athènes (1990). Paris. 
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Modern hade fått ett brev som meddelat att graven skulle tömmas “i väntan 
på nästa invånare i evighetens rike“.(9)
 Den långa dagen kan ses som det nästan slutgiltiga sorgearbete, då 
författaren kommer allt närmare sin far och därmed också närmare sig 
själv, genom att än en gång gå tillbaka till faderns självbiografiska anteck-
ningar. Han inser då att fadern också står för det Grekland han själv lämnat 
för att bosätta sig i Sverige. Han skriver: “Det var dags för mig att återvända 
till pappas grav. Men det slog mig helt plötsligt att det inte var en grav jag 
skulle återvända till utan till en källa, en gammal och uttorkad, men lika-
fullt en källa.“ (163) 
 I denna roman får vi också ta del av den resa som Kallifatides gjorde 
efter faderns död till dennes hemstad Konstantinopel för att gå i hans 
fotspår, en resa som senare skulle komma ut som novell i BLM, (5/93). Med 
på resan har han inte bara faderns anteckningar , utan också Hjalmar 
Söderbergs Doktor Glas, en av de svenska författare som kanske betytt mest 
för honom, därför att det var Söderberg, som räddade den unge Kallifatides 
ur den fattigdom det innebär att vara hänvisad till nuet. Söderberg fick 
gårdagens Stockholm att bli levande och gav honom ett förflutet i det land 
där han försöker etablera sig.
 Att Kallifatides tar med sig Doktor Glas, som han nu läser för sjunde 
eller åttonde gången på denna historiska resa, är signifikativt. Det förflutna 
söker han efter i i faderns fotspår men Kallifatides har också ett behov av 
att ta med sig en del av sitt svenska “jag“. Det är också under denna resa 
som han inser , att den hemlängtan som han burit på, inte var en önskan 
att återvända till det som han trodde var välbekant, utan “en brinnande 
önskan att ännu en gång vistas på de platser där livet var ett myste-
rium“(116). En sådan plats är knappast varken Athen eller Stockholm. Den 
finns i minnet och i dikten. Denna långa dag i Athen avslutas med att 
författaren noterar att ha nu ska nu lämna sin hemstad för att återfinna 
en annan. Han säger: 

Jag stannade upp och såg ner mot den stora staden som 
skälvde i den begynnande skymningen. Detta är min stad, 
tänkte jag, fast jag visste att jag om ett par dagar skulle 
sätta mig på planet mot Stockholm.  Där fanns det också 
en stad som höll på att bli min. En stad vars flygplats 
doftade kaffe och starkt öl. (161) 

I denna roman ställs Grekland och Sverige kanske för första gången sida 
vid sida. Det förflutna tillhör Grekland, det närvarande finns i Sverige och 
man kan ana författarens väg mot försoning och glädjen över den frihet 
det innebär att, trots allt, kunna andas två olika länders luft. Detta tycks 
mig bli särskilt tydligt i romanen Mödrar och Söner (2007). Berättelsen 
utspelas under sju dagar då författaren besöker sin gamla mor, som då var 
92 år. Med sig har han sin faders nedtecknade skrift, som han sitter och 
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översätter till svenska, en skrift som blir den källa han kan ösa  ur. Trots 
att han egentligen kom för  att skriva  en bok om sin mor, blir faderns 
berättelse  än en gång det centrala temat , som varvas med den kärleksfulla 
och konfliktfria samvaron med modern. Jag tror, att Kallifatides skulle 
kunna instämma i Le Clézios ord när han låter en av sina huvudpersoner 
i romanen Révolutions (2003), vars svenska titel är  Allt är vind, säga: “Vi lever 
liv som fortsätter andras erfarenheter, vi kan höra deras steg där vi själva 
går“. Och det spelar ingen större roll hur stora de geografiska  avstånden 
är,  vi hör stegen var vi än är. Mödrar och Söner har ett mycket befriande 
slut. Kallifatides verkar inte längre förföljd eller plågad av frågan hur hans 
liv skulle ha kunnat gestalta sig om han blivit kvar. Han skriver: 

Om jag hade stannat kvar i närheten av detta torg och 
åldrats samtidigt med det så skulle jag faktiskt inte haft 
det liv jag har. Plötsligt kändes det så otacksamt och i 
grunden illojalt mot alla de människor som korsat min väg 
och allra mest mot min hustru och barn.  Jag insåg att jag 
inte längre ägde rätten att undra hur ett annat liv hade  kunnat 
vara. Mitt liv var som det var.  

Dessa två  meningar är i kursiv stil. Och han fortsätter:

Denna så enkla tanke gav mig stor lättnad, nästan lycka. 
Jag var äntligen fri från människans och i synnerhet 
emigrantens största skräck: att ha missat sitt liv. Jag hade 
inte förlorat mitt liv. Jag hade funnit det. (230)

Med de befriande orden kan han nu tillägna sina barnbarn denna bok. 
Också de kommer säkert att höra stegen. För att uppnå denna befriande 
känsla har Kallifatides gjort flera stopp i antikens värld bl.a. i romanen 
Afrodites tårar (1996), där han beskriver en resa han gör i Grekland och 
parallellt tar han med oss på en resa i den grekiska mytologin där han 
undersöker hur myterna har satt sina spår i det grekiska vardagslivet. Han 
hade insett att han inte längre kunde lita på sina egna minnen. Ja, så är 
det faktiskt. För att minnet ska fungera behöver det oavbruten träning 
och får det inte det, d.v.s. kan man  inte  dela sina minnen med andra, blir 
man helt enkelt lidande av minnesförlust. Så här säger Kallifatides. 

De enda minnena som var säkra var de som inte bara var 
mina. Det vill säga, de gemensamma myterna, de gemen-
samma gudarna, det gemensamma språket. Det var vad 
som alltjämt gjorde mig till grek och som för alltid skulle 
hindra mig ifrån att bli något annat än grek, fast en grek 
i färd med att förlora Grekland. (54)
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Kallifatides har skrivit i många olika genrer och i de böcker som jag tagit 
upp här, som ju bara är bara  en mycket liten del av hans produktiva förfat-
tarskap, har han synliggjort den moderna folkvandringsmänniskan , d.v. s.  
den som lever parallellt i  två kulturer  och den långa resa det innebär att 
rekonstruera sig själv i dessa. Han gör sig inte själv till någon talesman för 
alla invandrare, men han har använt sig av sina egna erfarenheter för att 
utforska frågor som egentligen är gemensamma för oss alla, men som 
upplevs på ett så starkt och medvetet sätt hos en invandrare; sökandet 
efter sitt rätta “jag“, känslan av att inte höra hemma någonstans, att liksom 
stå utanför världen och betrakta  den, och det vemod som upplevs inför 
det som varit. Och kanske det allra viktigaste, att det är omöjligt att fly 
ifrån sig själv, det lönar sig inte att försöka springa undan, man blir alltid 
ikappsprungen  av sitt förflutna. 
 Jag började mitt föredrag med att tala om att jag känt igen mig i mycket 
av det Kallifatides skriver och jag har också ofta fått frågan “Känner du 
dig nu som svenska eller som fransyska?“ En fråga som är omöjlig att 
besvara om den ställs på detta sätt. Man är inte antingen/eller och förhopp-
ningsvis inte varken/eller man är både/ och. Det svar som jag kanske skulle 
kunna ge är, att när tidningen Le Monde blev min dagstidning, när jag kunde 
börja identifiera mig med den, när jag förstod inte bara orden utan även 
deras djupare innebörd, då började Frankrike också bli mitt land och 
franskan mitt språk . 
 Jag vill avsluta med Theodor Kallifatides egna ord som kan vara ett 
bra svar på frågan: “Det enda sättet att kunna förbli grek, är att kunna 
hävda det – också på det nya språket“.316

 Och det har han verkligen gjort och på så sätt banat en ny väg i den 
svenska litteraturen.
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Bodil Malmsten  
– dramatik och teaterestetik

Sara Granath

I sin första version var den här texten underlag för ett muntligt framfö-
rande, ett möte med en levande publik, i Västerås. Den ingick då i en helt 
annan genre än en text skriven för att läsas tyst på egen hand, den genren 
närmar jag mig nu. 
 Det var också som tal, som levande kontakt med en publik, jag först 
tog del av Bodil Malmstens dramatik. Under flera år såg jag uppsättningar 
av hennes pjäser innan jag slutligen läste dem alla, i ett sträck, gång på 
gång.321 Dessa erfarenheter är väsensskilda, även om de på olika sätt kan 
belysa varandra. 
 Senast såg jag Män tänker på kärlek på Uppsala stadsteater, en uppsätt-
ning där Göran Engman på egen hand, ackompanjerad av Kettil Medelius, 
gestaltar tre roller skrivna av Malmsten. Intressant nog är Bengt, Johan 
och Bert-Ove tagna ur tre olika sammanhang, men de fungerar tillsam-
mans sceniskt i alla fall.332 Jag uppfattade inte dessa roller som bundna till 
sina dramer, även om jag senare inser att en del går förlorat när de rycks 
ur sin ursprungliga kontext. Å andra sidan uppstår nya kontaktytor. 
 Förmodligen var Nåd och onåd den första hela pjäs av Malmsten som 
sattes upp på en scen. När vi sågs i Västerås var hon övertygad om att jag 
sett den på Teater Plaza i Stockholm och dessutom recenserat den. Mitt 
minne är inte att lita på, men jag har inte hittat några skriftliga spår av 
ett sådant teaterbesök.
 Däremot vet jag säkert att jag såg Den underbara bysten på Stockholms 
stadsteater 1993, i regi av Kerstin Österlin. Jag minns grundsituationen 
med en kvinna som vill komma in på museet i Berlin där Nefertitibysten 
finns343 men hindras av en museivaktmästare, eller möjligen av sig själv:
”På scenen händer egentligen bara det att en museivaktmästare bevakar 
bysten av Nefertiti, ovillig att släppa in någon besökare.”354

1 Jag läste inte allt hon skrivit för scenen, men allt jag tidigare SETT. 
2 Sara Granath: ”Ömsint skildring av skräcken för närhet”, Svenska Dagbladet, 28 

september 2010. 
3 Malmsten har också skrivit dikter om denna byst, Nefertiti i Berlin, Stockholm 

1990, men diktsamlingen har för övrigt inte mycket med pjäsen att göra. 
4 Sara Granath:”Museibesök med förhinder”, Hudiksvalls tidning, september 

1993.
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 Det är nog den mest klassiskt dramatiska situationen som finns i det 
jag sett av Bodil Malmsten: en konflikt mellan två personer.365 Men det är 
inte en konflikt som leder fram till en spännande upplösning – vi förstod 
nog ganska snart att kvinnan inte skulle träda in i museet, så det kommer 
inte som en överraskning. Det är ungefär som att publiken känner på sig 
att den där Godot som Vladimir och Estragon i Becketts drama väntar på 
inte kommer att komma hur länge de än väntar. 
 Hos Beckett talar de två luffarna medan de väntar. De sysselsätter sig. 
Själva väntan är huvudpersonen. Det spelar inte SÅ stor roll vad de säger. 
Så är det inte hos Malmsten. Det spelar roll vad folk säger – det är i det 
själva dramat ligger. Här kommer jag dock att i första hand fokusera det 
som är specifikt för teatermediet och bortse från de typiska teman som 
genomsyrar Malmstens dialog.
 Om man alltså ”tog bort ljudet” upplevde man på Stockholms stads-
teater en stor karl, Otto, spelad av Sten Ljunggren, som stötte på en späd 
och något förvirrad dam, som spelades av Viveka Seldahl. Hennes försök 
att ta sig in på museet tedde sig obestämda och beroende av att hon FICK 
TILLÅTELSE. 
 
Nästa Malmstenpjäs jag såg var Tid och otid, 1996, på Uppsala stadsteater. 
Samma dag hörde jag också henne själv läsa sina dikter på kaféteatern 
där. Då fick jag det bestämda intrycket att hennes texter inte behöver så 
mycket yttre utsmyckning när de framförs för publik. I min recension 
skrev jag att hennes ord är kött och inte behöver bli till kött på scenen. 
Därför tyckte jag att Christian Tomners uppsättning var störande, att den 
kom i vägen för orden, för människornas berättelser om sig själva, som 
ändå var det väsentliga:

Uppsättningen av Tid och Otid drar obarmhärtigt åt två håll. 
Den ena riktningen är action till varje pris. Liv och rörelse 
med alla TV:s underhuggare som gör sina snabba och 
maskinmässiga insatser./…/ Men Malmstens text har egent-
ligen inte så mycket med denna situation att göra. Den 
handlar om människornas liv, deras minnen och dröm-
mar./…/ Man kan tycka om texten och skådespelarna var 
för sig, men inte tillsammans. 376

Situationen var i och för sig stökigare än den på museet i Berlin: en rad 
människor väntar på att få göra sin entré i ett TV-program, en talkshow, 
dit de är utvalda som representanter för olika livssituationer. Allt utspelar 

5 Min diskussion om den dramatiska formen är starkt inspirerad av Peter Szondis 
Det moderna dramats teori 1880-1950 (övers Kerstin Derkert), Stockholm 1972.

6 Sara Granath: ”Action och text stör varandra/Bodil Malmstens ord står för sig 
– ett konkret uttryck för omöjlig längtan”, Svenska Dagbladet, 30 september 
1996.
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sig i stressen bakom scenen – själva TV-framträdandet får vi inte se. Perso-
nerna förbereder sig ensamma, eller ensamma tillsammans med publiken, 
och ältar det som redan har hänt, eller som borde ha hänt i deras liv. Alla 
önskar de på något sätt bli till, bli bekräftade i TV, även om de är rädda. Även 
de som redan framträtt i TV vill göra det igen, fast de fruktar det värsta. 
 I sin självupptagenhet träffar de också varandra, möts i viss utsträck-
ning. Men TV suger musten ur dem så mycket att inte blir något riktigt 
av deras möten. Däremot finns en viss utveckling under föreställningens 
gång – Den ensamma damen med hunden, May, tvingas vartefter se 
sanningen i vitögat, den sanning som hon egentligen redan har fått sig 
serverad: att hennes sambo, hennes älskade hund, Monty, inte kan fram-
träda med henne i TV. Monty är död, redan före sändning. Lena Nyman 
spelade May och bar naturligtvis mycket med sig in i denna uppsättning 
– hon är en skådespelerska som kan stå ensam på en scen och göra mycket 
litet och ändå fängsla publiken totalt. I min recension skrev jag också att 
det var en av hennes längre, stillsammare, monologer som var den stora 
behållningen. 
 Redan här spelade Göran Engman Bengt, en roll som han alltså blev 
så fäst vid att han återkom till den i Uppsala 2010. Bengt har blivit utvald 
till showen för att ge ett ansikte åt de nyktra alkoholisterna. En sådan har 
han varit i åtta år, men stressen inför programmet triggar hans lust att ta 
sig ett återfall som man säger nuförtiden. Så det gör han. Han börjar dricka 
och gör bort sig i TV, det värsta som kunde hända. Bodil Malmsten skriver 
ofta roligt, men feelgood är det inte.
 Litet i bakgrunden rör sig tre ungdomar, dansare, som inte gör så stort 
väsen av sig om man bara läser manus. Men de får en del rasistiska 
kommentarer riktade mot sig. De är svenskar, som är mörkhyade eller på 
annat sätt avviker från den stötande normalsvensknorm, som omhuldas 
av sverigedemokrater. Den främlingsfientlighet de får möta speglar ett 
samhälleligt ont, som ställs emot det individuellt onda, som i och för sig 
också är del av ett samhälleligt ont.
 
Hur skildrar man ett samhälle på scenen? När det individuella sammanfal-
ler med det samhälleliga, kan samhället rymmas inom en dramatisk form, 
där det som händer mellan människorna är avgörande.387 Ett sådant exem-
pel är Sofokles Kung Oidipus, skriven och framförd på 400-talet före Kristus. 
Oidipus är kung och den man han dödar (tillsammans med flera tjänare!) 
är hans pappa och kung och den kvinna han gifter sig med är hans mamma 
och drottning. Alltså går familjedramat hand i hand med det politiska 
dramat.
 Allt som sägs i Sofokles tragedi leder fram mot gåtans lösning – vem 
Oidipus i själva verket är – något som han tar reda på för att rädda staden 
från pesten.

7 Szondi, s. 12. 
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 Ändå är det faktiskt så att det som händer på scenen, det som sägs 
där, nästan bara är ett sammanställande av fakta som redan är kända – 
men bara av en eller flera personer. Det är överblicken vi till sist får, så 
gott det nu går. De viktiga händelserna har redan inträffat. Pjäsen är som 
ett möte i biblioteket i en Agatha Christiedeckare.  
 Med denna utvikning vill jag säga att det är svårt att sceniskt, via 
handlingar, gestalta ett samhälle – det måste alltid på något sätt bli indi-
rekt. Och när personerna i dramat inte är kungar och drottningar, prinsar 
och prinsessor kan familjedramat inte ha en självklar koppling till ett 
större skeende.
 Moderna försök att klämma in hela samhället i ett enda fiktivt rum 
fungerar nästan aldrig bra. Undantagna är t.ex. dramer som rymmer en 
modellsituation som Eugene Ionescos absurda pjäs Lektionen, där förhål-
landet mellan läraren, eleven och hushållerskan blir till en bild av ett 
fascistiskt system med hushållerskan som tigande eller medlöpande 
”allmänhet”. 
 
Bodil Malmsten har sett den dramatiska handlingens otillräcklighet för 
det hon vill säga. I de två pjäser jag hittills behandlat befinner sig männis-
kor, som egentligen inte har något med varandra att göra, i en tillfällig 
situation där de får möjlighet, eller tvingas till, att blotta sig, att berätta 
om sig själva. Deras ”fall” är både individuella, i sin ensamhet och kärleks-
längtan, och representativa, typiska för samtiden. 
 I Tryck stjärna som hade premiär på Dramaten, i regi av Christian 
Tomner, har Malmsten helt släppt tanken på en dramatisk situation till 
förmån för en scenisk situation.
 Den uppsättningen såg jag, men recenserade inte, så jag har inga 
formulerade egna intryck. Men för min inre syn ser jag först och främst 
Peter Engman som talar direkt till oss i publiken. Här finns inget filter 
mellan skådespelarna/rollerna och publiken. De är på scenen, inte på en 
fiktiv plats. Peter Engman spelar Edvard, en man som blivit sviken av en 
vän. Exakt hur han blivit sviken framgår inte, men just detta svek präglar 
nu Edvards liv och gjorde uppenbarligen starkast intryck på mig, även om 
de andra rollerna också har upprörande saker att berätta. 
 Det jag nyss skrev stämmer inte. När jag läser dramatexten påminns 
jag om vilket sveket var. Det framgår helt tydligt, men jag hade valt att 
glömma det. 
 Tryck stjärna är en scenversion av För att lämna röstmeddelande, tryck 
stjärna, som kom ut 2005. I den boken får vi träffa Bert-Ove, Giselle, Edvard, 
Jessica, Thomasine, Bert-Ove, Jessica, Thomasine, Jessica, Giselle, Edvard, 
i den ordningen. De berättar i jagform och deras berättelser bildar tillsam-
mans ett slags samhällsfresk. I scenversionen saknas Thomasine. Däremot 
finns två andra roller som kallas Pojken och Dansösen. (Dansösen måste 
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vara Giselles tvilling, som vi annars bara hör talas om.) I Dramatens rollbok398 
finns inte Jessica med; däremot Bernadette! I Svenska Dagbladets recension 
står det åter Jessica!!
 För teatern har de längre monologerna klippts isär, så att spelet växlar 
mycket snabbare mellan skådespelarna än det gör mellan personerna i 
den tryckta boken. De är tillsammans på scenen, men interagerar inte 
med varandra, i alla fall inte verbalt och som svar på varandras yttranden. 
Däremot innebär ju alltid den fysiska närvaron ett slags kontakt, som ger 
något utöver vad personerna faktiskt säger. 
 Men i scenversionen finns också helt nya avsnitt, som korta inter-
mezzi. De kallas på-ståenden och där kliver rollerna på något sätt ur sina 
egna sammanhang och talar faktiskt med varandra, i korta repliker som 
– Tycker ni om Kipling? – Jag vet inte jag har aldrig Kipplat. På-ståendena 
blir komiska avbrott men också bilder av snabb social samvaro utan egent-
ligt utbyte. I andra aktens tre på-ståenden yttras en hel del typiska floskler, 
som snarast ifrågasätts. 
 Min kollega Lars Ring såg i sin recension de talande figurerna som 
versioner av Bodil Malmsten själv.409 Visst kan man göra sådana kopplingar, 
särskilt som hon delat med sig av sig själv i mer eller mindre fiktiva 
bio grafier. Men jag hoppar över det slags tolkning helt och hållet, nu och 
framgent.
 
Ett par år efter Tryck stjärna kom Nakna damer på nedre botten, nu åter på 
Stockholms stadsteater. Speciellt med den uppsättningen var att Malmsten 
själv regisserade tillsammans med Åsa Kalmér, som spelade en av rollerna. 
Jag har inga nedskrivna intryck från den uppsättningen, men minns ändå 
att den i princip var upplagd som Tryck stjärna, med ett antal sammanflätade 
stämmor av människor, som befann sig på olika platser, i ett abstrakt rum. 
Men jag har också för mig att den sceniskt lämnade den strikta form som 
Tryck stjärna hade på Dramaten. 
 Och när jag läser manus och ser några bilder från uppsättningen 
märker jag att personerna i första akten talar oberoende av varandra. Men 
de är inte helt och hållet i ett abstrakt eller sceniskt rum; de är hemma 
hos sig, i sina egna rum. De håller på med sitt, som konstnären Alex som 
målar på sin tavla, sjömannen Roger som mer eller mindre motvilligt kikar 
på nakna damer på nedre botten i huset mitt emot från sin rullstol osv. 
 Då påminns jag om hur betydelsefull den rumsliga gestaltningen är 
i Bodil Malmstens pjäser: I Den underbara bysten finns ett rum som Damen 
inte har tillträde till. Det är ett heligt rum med bysten av Nefertiti. Hon 
tar sig inte rätten att gå in där, när vaktmästaren gör motstånd. Däremot 
är hon mer än välkommen att komma in i hans lilla skrubb för ett nyp. 
 

8 Finns på www.dramaten.se
9 Lars Ring: ”Sund indignation I 4x Bodil”, Svenska Dagbladet, 19 mars 2007.
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Det nypet kanske t.o.m. skulle ge henne tillträde till det allra heligaste, 
men hon nappar inte på det.
 I Tid och otid finns ett inre rum, TV-studion, som publiken inte får 
tillgång till, även om vi anar vad som händer där. Det är både lockande 
och skrämmande. Handlingen utspelar sig utanför, i ett väntrum.
Tryck stjärna saknar fiktivt rum; här finns bara själva det faktiska scenrum-
met, som också blir plats för gemensamt prat, de ensamma rollfigurerna 
emellan, på-ståenden. 
 Här i Nakna damer på nedre botten har rollfigurerna sina egna utrym-
men, även om de är oklart definierade och saknar tydliga gränser. Här 
behöver inte ensamheten ses som något negativt; den är något som man 
kan få tillgång till i en storstad, där man kan slippa folk som lägger sig i 
ens liv eller stör ens önskan att vara i fred.
 I andra akten är rollfigurerna ändå tillsammans, i ett gemensamt rum, 
eller i ett gemensamt tillstånd av väntan. Då blir de genast mindre intres-
santa! I alla fall tycks samvaron göra dem betydligt mindre originella i ord 
än de är på egen hand. Dessutom uttalar de samtidens floskler, som 
Malmsten har stor känsla för. Pjäsen handlar också om rätten till ett eget 
inre rum – i Montaignes efterföljd. Och det rummet kan ingen se.
  Det vi får i Bodil Malmstens dramatik är just tillgång till olika männis-
kors inre rum. Det mesta de säger är inte repliker som de skulle säga till 
en annan människa, utan just utflöden av det inre. Den dramatiska formen 
med dess interaktion mellan handlande människor hindrar det inre 
rummet från att komma till uttryck.41

 Just Malmstens behandling av yttre och inre rum visade sig vara en 
fruktbar tråd att följa i hennes dramatik och teater. Det finns många andra 
möjliga, som hennes språkkritik, den uttalade och outtalade intertextua-
liteten, användandet av musik, människor och maskiner. 
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”Jag ska tala, jag ska, jag ska” – 
Några tankar om Bodil Malmstens lyrik

Ingemar Haag 

Vem talar idag om ”lyrikern” Bodil Malmsten? I vår samtid omtalas hon 
snarare som ”dramatiker” men kanske framför allt som ”självbiograf”, 
som författaren till böckerna om livet i Finistère, det västligaste av Frank-
rikes departement. Hennes senaste diktsamling daterar sig så långt tillbaka 
som 1993. Att hennes lyriska författarskap marginaliserats är kanske därför 
inte så konstigt, inte minst med tanke på att litteratur idag är en färskvara 
som snabbt försvinner från bokhandelsdiskarna. Samtidens litterära frys-
diskar rymmer bara ett sparsmakat urval av äldre litteratur, företrädesvis 
”klassiker” – och nästan undantagslöst romaner.
 Och lyriken delar inte bara litteraturens gemensamma öde att vara 
färskvara – den är dessutom en litteraturform som intar en perifer position 
i det offentliga samtalet. Som litterär uttrycksform blir den alltmer undan-
skuffad i kulturens marginaler – och kanske vill den leva där, tala och 
verka så att säga i ett lågmält sammanhang, men jag befarar att den snarare 
hamnat där mot sin vilja. De stora förlagen har allt tydligare tagit sin hand 
från lyriken, och när denna genre ibland blir föremål för debatter på 
kultursidorna tynar samtalet bort ganska snabbt. Det är inte min avsikt 
att leverera några svar på frågan varför lyriken som genre förlorat sin 
kraft, men ett delsvar tror jag finns i lyrikens ibland krävande tilltal, 
krävande på flera plan. Dels sätter lyrikens språkliga reduktioner lyssnan-
det på prov, dels finns inte sällan ett tilltal som rymmer många olika 
nyanser som kräver tid för att avlyssna, som avkräver oss en speciell 
uppmärksamhet.
 Det är framför allt det senare som jag har i åtanke när jag nu efter 
många år åter närmar mig Bodil Malmstens diktning. När jag i min omläs-
ning fann orden ”Jag ska tala, jag ska, jag ska” i diktsamlingen Dvärgen 
Gustaf från 1977 hörde jag en röst med ett tilltal som tilltalade mig, som 
liksom tvingade mig att lyssna, och orden blev omedelbart till en titel på 
min essä.421

 I dessa ord, ”Jag ska tala, jag ska, jag ska”, finns en mängd aspekter 
som jag tycker hör hemma i Bodil Malmstens lyrik – men också i lyriken 
i allmänhet, aspekter som överbryggar tider och kontinenter. ”Jag ska tala, 
jag ska, jag ska” blottar något angeläget, något som måste sägas, men som 
ännu inte sagts. Orden skulle också kunna vara svar på en fråga, en enträ-
gen, påbjudande fråga: ”Men ska du inte säga något?” Jo, ”jag ska tala, jag 
 
1 Bodil Malmsten (1996), Samlade dikter. Stockholm, s. 72.
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ska, jag ska”, utsagda liksom halvt i affekt! Orden kan också förmedla en 
känsla av oförmåga, som om rösten ännu inte riktigt bar, som om orden 
ännu inte riktigt infunnit sig – men ”Jag ska tala, jag ska, jag ska”, även 
om jag ingenting har att säga.
 I vår ordkultur, i det massiva informationsflödet genom mångfalden 
av medier, får jag en känsla av att det är svårt att lyssna på tilltalet. Och 
tilltalet är lyrikens centrala nervsystem. Om vi inte hör hur diktens röst 
riktar sig till oss, då tror jag lyriken går förlorad för oss. Och tilltalet, befa-
rar jag, är en dimension av lyrikens otidsenlighet – ingen orkar lyssna på 
tilltalet, ingen kan uthärda de små nyanserna. Ännu värre: ingen vill lyssna. 
Alla vill skriva och synas – men ingen orkar avlyssna tilltalets alla nyanser 
– de nyanser som skapar komplikationen och kräver läsarens odelade 
uppmärksamhet.
 Men vad är ett ”tilltal”? Att tala till någon – det antyder en riktning 
hos orden, men också varifrån de kommer. Det är upprättandet av en 
kommunikation, men förbindelsen kan se ut på så många olika sätt. ”Jag 
ska tala, jag ska, jag ska”. Med dessa ord gör Bodil Malmsten talandet och 
skrivandet till något nödvändigt, till något livsuppehållande. Min första 
tanke går till Samuel Beckett, inte minst till hans makalösa romantrilogi 
om Molloy, Malone och den onämnbare från början av 50-talet. Mot slutet 
av trilogins sista del, L’innomable (Den onämnbare) från 1953, skriver Beckett 
följande:

man måste fortsätta, jag kan inte fortsätta, jag måste fort-
sätta, jag ska alltså fortsätta, jag måste säga ord, så länge 
det finns några, jag måste säga dem tills de hittar mig, tills 
de nämner mig432

Det är ett tvångsmässigt tal, ett rastlöst sökande efter orden som slutligen 
hittar eller kanske snarare möjligen hittar jaget, där jaget i viss mening kan 
existera först när orden hittar fram. 
 Becketts romantrilogi har alla de ingredienser som utmärker så mycket 
av efterkrigslitteraturen – isolering, utanförskap, livets fundamentala 
meningslöshet, en hel kaka av godbitar för den som vill omge sig med 
elände. Men till skillnad mot så många andra av Becketts samtida, som 
vältrade sig i livets intighet och absurditet, är den landsflyktande irlända-
ren hejdlöst rolig. Mitt i obegripligheten finns dråpligheten. Jean-Paul 
Sartre och Albert Camus, Becketts samtida, blir aldrig särskilt roliga. 
Beckett är däremot hysteriskt farsartad. Man blir lätt det när man måste 
tala, när man måste tala för att leva, inte tala istället för att leva utan just 
tala för att leva, när språkets semantiska och grammatiska aspekter är 
själva livet och när orden till varje pris måste uttryckas, när villkoret för  
 

2 Samuel Beckett (1991), Den onämnbare. Övers. Lill-Inger Eriksson, Stockholm,  
s. 204.
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livets upprätthållande beror av orden, och när tystnaden i så fall riskerar 
att bli icke-existens. Detta dilemma blir tydligt i trilogins andra del, Malone 
dör, där huvudpersonen befinner sig sängliggande på något slags vårdin-
rättning och berättar historier – för sig själv. Dessa historier är det som 
håller honom vid liv – liksom Scheherazade i Tusen och en natt, som berät-
tar historier för kung Shahriâr för att undgå döden, som skjuts upp för 
varje berättelse. För Becketts sängliggande gestalt finns inga yttre hot som 
hotar hans existens om han tystnar – det är bara han själv som tycks mäta 
ut existensen med hjälp av språket.
 Beckett och Malmsten är lika med sant – i många avseenden. Många 
gånger är det ett helt annat tonfall, vilket naturligtvis beror på att jag här 
sätter Bodil Malmstens lyrik bredvid Becketts prosa. Men det är något 
angeläget i att tala, något livsavgörande, i deras tilltal. Och det finns en 
befrielse i deras skrivande – orden kan gå åt vilka håll som helst, för att 
de måste det, för levandets skull – tala för att leva.
 När orden går åt alla håll blir eller kan de bli farliga, inte bara för en 
själv utan för alla andra. Det finns ingen styrsel, de skapar oro i leden, i 
litteraturleden, i maktleden, i samhällsleden, i ideologileden, i konsum-
tionskulturleden. Detta oroväckande finner man tidigt i Bodil Malmstens 
lyrik. Låt oss börja från början.
 I den inledande dikten ”Istället för McBain” i debutsamlingen Dvärgen 
Gustaf finns en adressat tydligt utpekad. Dikten har en bestämd mottagare, 
ett du som dikten med jämna mellanrum vänder sig till. Dikten har en 
parentetisk undertitel – ”till författaren Birger Vikström”. Birger Vikström 
var en norrländsk prosaist som dog en alltför tidig död efter en mycket 
lovvärd och uppskattad karriär. Arbetarklassförfattare och glesbygdsskild-
rare är epitet man brukar tillskriva honom, och fattigsverige var hans 
ämne. När nu Malmsten debuterar som poet gör hon det med en tribut 
till Birger Vikström, och hennes dikt är ett program för diktandet:

Birger.
Jag är kvinnan
med nitton McBain.
Ändå –
jag sysslar med ord
och avser som du
börja störa.

…och några rader längre ner:

Jag har inga gudar
utom 87th Squad.
Allt ser lugnt ut
stilla
men under ytan lurar
dvärgen Gustaf.
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Han säger
att jag inte kan
och att jag börjar bli för gammal.
Än sen.
Här är advent
och havet
har alltid funnits.443

”McBain” är naturligtvis Ed McBain, författaren till berättelserna om poli-
serna i 87:e distriktet, hennes enda ”gudar”, som hon ironiskt säger. Men 
nu är det dags att börja störa, sprida oro i leden – och hon gör det på ett 
oefterhärmligt sätt. Symtomatiskt för hennes dikter är hur kulturhistorien 
hela tiden bereds plats – utan någon som helst hänsyn till hierarkier, och 
bara det kan vara högst oroande. Finlitteratur, reklamslogans, böner, 
populärmusik, skillingtryck – högt som lågt, och allt mitt emellan, kan få 
en plats i hennes dikt, och allt står skuldra mot skuldra. Här, i ”Istället för 
McBain”, samsas deckaren med proletärförfattaren Vikström, och mellan 
dem finns väl en viss samstämmighet. Hos dem tycks linsen inställd på 
samhällets marginaler, den utstötta delen av världen – och det är väl där, 
i ett slags bottenläge, vi ofta befinner oss i Bodil Malmstens lyrik.
 Men i detta bottenläge brusar kulturens alla uttryck. Jag förflyttar mig 
fram till samlingen Nåd och onåd. Idioternas bok från 1989, där vi finner en 
svit med dikter med beteckningen ”Drömspelet”. Det är en rasande karne-
valesk över konsumtionskulturens våndor. Här spränger sig den kanoniska 
”finlitteraturen” in i beskrivningen av samtidens gallerior och köpcen-
trum: Strindberg genom titeln (”Drömspelet”); den romantiske 1800-tals-
skalden Stagnelius som glimtar till i några rader; Pär Lagerkvists ångest-
diktning och Jesu lidande som här omvandlas till en kosmetisk produkt: 
”[…] ångest/Ångest heter deras ögonskugga – /Angoisse, Åhléns i lila, 
sorgens violett/Golgatas gredelina – /matchar munsåret och spiken/skriet 
inuti och inåt/ångest”; och Shakespeares Hamlet finner en väg genom 
århundradena i rader som ”Sorg, en sådan sorg i centrum/Handla eller 
inte handla, varje dag den andra lik/en sådan sorg – SLIT HJÄRTAT UR MIG/
SLÄNG DET I EN FRYSDISK/en sådan sorg”.454

 Genom dessa operationer bildas en smakrik kompott av samtidens 
konsumistiska hysteri och kulturhistoriens skilda uttryck. Hamlets exis-
tentiella ”vara eller inte vara”, som också är ett ”handla eller inte handla” 
(i betydelsen hämnas eller inte hämnas), omvandlas hos Malmsten till ett 
”köpa eller inte köpa”, till en shoppingens bottenlösa vånda.
 Det finns naturligtvis en existentiell bottensats också i detta. När vi 
inte har en evighet att se fram emot blir det jordiska så ”dyrbart” för oss 
– eller alternativt kostsamt. Jag handlar, alltså lever jag – en parafras på 
 

3 Malmsten, Samlade dikter, s. 13 f.
4 Ibid., s. 259 och 257.
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Descartes ”Jag tänker, alltså är jag”. Vi köper oss ett liv, eller som Malmsten 
fyndigt formulerar det med hänvisning till en välkänd butikskedja: ”VIVO 
= jag lever”.465

 Det gäller att leva medan tid är, eller alltså att konsumera medan tid 
är – en hållning som väl knappast förlorat sin kritiska udd idag! Tiden är 
generellt ett angeläget ämne i hennes lyrik. Låt mig återvända till orden 
i debutsamlingens inledningsdikt, där dvärgen Gustaf säger att jaget ”inte 
kan/och att jag börjar bli för gammal./Än sen./Här är advent/och havet/har 
alltid funnits”.476 Dvärgen Gustafs cyniska ord vill hämma skrivandet, hejda 
tilltalet, därför att tiden inte tycks räcka till, den är utmätt och jaget är 
för gammalt – det är för sent. Men denna illvilliga röst balanseras av 
diktjagets röst som hänvisar till en annan tid som markerar historiens 
konstans (”advent”) och evigheten (”havet har alltid funnits”).
 Galleriorna har sin tid, de vill fånga människan innan det är för sent 
– det gäller att passa på, här rear vi ut livet till makalösa rabatter! Den 
andra tiden, den avlägsna historiens tid och evighetens otid, tidlösheten, 
den tid som inte tickar fram på galleriornas alla klockor – vems är den 
tiden? Det är kanske diktens, konstens tid. Men kanske framför allt minnets 
tid. Denna minnets tid gör sig gång på gång påmind i Bodil Malmstens 
lyrik. Vi måste akta oss för att närma oss dessa minnesbilder utifrån ett 
självbiografiskt perspektiv – det handlar snarare om vad minnet kan göra 
för och med människor, hur det är att minnas, hur vi reflekterar över våra 
minnesbilder.
 I samlingen inte med den eld jag har nu. dikt för en annan dam från 1993 
– alltså Malmstens senaste diktsamling – utgör minnesakten ett centralt 
element. Första delen av titeln, ”inte med den eld jag har nu” är hämtad 
från Samuel Becketts enaktare Krapps sista band och med de orden kliver 
vi direkt in i minnesproblematiken. Vi möter Krapp på hans 69:e födelse-
dag när han lyssnar på en 30 år gammal rullbandsinspelning av sig själv. 
Det är den 39-årige Krapp, rösten på bandet, som får sista ordet i dramat:

Perhaps my best years are gone. When there was a chance 
of happiness. But I wouldn’t want them back. Not with the 
fire in me now. No, I wouldn’t want them back. 487

(Kanske mina bästa år är förbi. När det fanns en möjlighet 
till lycka. Men jag skulle inte vilja ha dem tillbaks. Inte 
med den eld jag har nu. Nej, jag skulle inte vilja ha dem 
tillbaks.)

5 Ibid., s. 251.
6 Ibid., s. 14.
7 Samuel Beckett (1984), Krapp’s Last Tape, i Collected Shorter Plays of Samuel Beckett. 

London & Boston, s. 63.
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Och så tystnar allt, Krapp stirrar tomt framför sig, rösten på bandet har 
tystnat. Minnesbilderna är slut – och vad hände med elden i honom, vart 
har den fört honom? Ironiskt nog verkar den ha slocknat ganska snabbt.
 En viktig ingångspunkt till Becketts drama är det förflutna, hur vi 
förhåller oss till det och hur vi försöker hålla kvar det – i Krapps fall genom 
röstinspelningar där det gångna året dokumenteras, och inte minst genom 
avlyssnandet av inspelningarna och kommenterandet av dem på nya band. 
Men Krapps projekt kan rymma en oerhörd paradox. När Krapp säger att 
han inte vill ha åren tillbaka kan väl just en nostalgisk återblick smyga sig 
in när han så uppmärksamt avlyssnar banden, när han väljer och vrakar 
i sitt väldiga arkiv över det förflutna. Han spolar tillbaka, lyssnar åter 
intensivt. Han återerövrar tiden med minnet, samtidigt som ljudupptag-
ningarna givetvis signalerar ett oåterkalleligt förflutet, en oåterkallelig 
förlust.
 Krapps sista ord återkommer i flera av dikterna i Bodil Malmstens 
diktsamling. Samlingens utgångspunkt är en Beckett-festival på Irland – en 
festival som diktjaget besöker. I Becketts drama framskymtar hos den 
39-årige Krapp en omintetgjord kärlekshistoria, och kärlekens utslock-
nande går som en röd strimma också genom hela Malmstens samling till 
just ackompanjemang av Becketts Krapp, hans kärleksminnen, hans känsla 
av att de bästa åren är förbi, att det blivit för sent, för sent för att älska. 
Och i Malmstens samling är det som om dvärgen Gustafs bitska ord från 
debutsamlingen återkommer i ett nytt sammanhang – när Gustaf menar 
att jaget blivit för gammalt för att skriva. För sent för att skriva, och här i 
hennes senare samling: för sent för att älska. inte med den eld jag har nu. dikt 
för en annan dam, kretsar kring förlusten. I en räcka av minnesbilder gestal-
tar jaget en kärlekens gemenskap som i slutändan havererar genom svek 
och död. Minnet balanserar mellan ältandet och viljan att förstå, det gräver 
i förlustens hålrum, men försöker också greppa det som föregick förlusten 
– kärleken, gemenskapen.
 När vi talar om förlust, kärlek, gemenskap så utmärker sig en av Bodil 
Malmstens diktsamlingar framför alla andra, nämligen Nefertiti i Berlin från 
1990, det lyriska författarskapets höjdpunkt. Åter är tiden något viktigt. 
Inte bara för att denna samling är knuten till ett besök på Ägyptisches 
Museum i Berlin och till den egyptiska drottningen Nefertiti, förmäld med 
farao Echnaton, ett besök som en mor och en dotter gör, en resa som för 
modern blir en återförening, nu när dottern är utflugen (alltså den gemen-
samma resan som bilden av ett återupprättat band, en förlorad tid som 
återuppstår). Tiden är inte enbart viktig för att dikten gestaltar återkoms-
ten av ett mycket avlägset förflutet (Nefertiti) och av ett mycket mindre 
avlägset förflutet (den intima mor-dotter-relationen), inte bara därför att 
det avlägsna och det nära vävs samman. Denna väldiga utsträckning av 
tiden är i sig fascinerande, där tidsavståndet överbryggas av moderskärle-
kens kraft. Men det är också något annat med tiden, nämligen att samlingen 
etablerar ett händelseförlopp – precis som samlingen inte med den eld jag 
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har nu. Precis som så mycket annat som Bodil Malmsten skrivit inom genren 
lyrik, alltså inte bara inom den enskilda dikten utan också i de större 
sjoken, i diktsviterna, i olika avdelningar, i samlingarna.
 Det finns ett berättande, inte ett rakt kronologiskt förlopp, där den ena 
händelsen följer efter den andra. Händelsekedjorna har en mycket lösare 
komposition, men fram skymtar ett förlopp, en serie händelser i tiden, 
även om vi hoppar fram och tillbaka, även om olika tidpunkter vävs 
samman – ibland, som i Nefertiti i Berlin, händelser skilda åt av väldiga 
tidsavstånd. Men det är ett förlopp, inte logiskt utan mycket fragmentariskt 
sammanfogat, eller kanske inte sammanfogat utan snarare händelser 
placerade bredvid varandra.
 När man läser Bodil Malmstens diktning i ett svep framträder dessa 
fragmentariska förlopp tydligt. Och dessa förlopp är mycket klart inriktade 
på ett ”jag”, ett jag som drar i trådarna och formulerar händelsekedjorna 
och som också är en tydlig aktör i dem. I gestaltningen av detta ”jag” blir 
självreflektionen och inte minst minnet centrala aktiviteter. Men är vi 
dessa minnen? Är minnet verkligen det som garanterar vår identitet? Hos 
Beckett är detta verkligen tvivelaktigt! Rösten på bandet i Krapps sista band 
är kanske någon helt annan än den som sitter och lyssnar. I en väldigt 
svepande formulering vill jag påstå att oerhört mycket av det Bodil 
Malmsten skriver sysslar med ett ”jag”, men inte jaget ”Bodil Malmsten”, 
eller någon annan levande, utan snarare möjligheten att säga ”jag”. Möjlig-
heten att tala som ett ”jag”, möjligheten att gestalta ett ”jag”.
 Förverkligas kanske denna möjlighet när man åberopar det förflutna, 
när man tänker på sitt liv i termer av ”mitt” liv! Vi upptas alla av detta 
dagligen, i större eller mindre utsträckning. Vi formulerar våra livsberät-
telser – för oss själva eller för andra. Vi reviderar, misstar oss, ja i vissa fall 
ljuger vi – och författare ”ljuger” skickligt, yrkesmässigt så att säga. Vi 
formulerar om och om igen våra liv – kanske för att förstå tiden, som Paul 
Ricœur menar, för att få syn på oss själva i relation till den abstrakta stor-
het vi benämner ”tid”.498

 Men möjligheten till ett ”jag” måste väl också vara möjligheten att 
skapa sig själv på nytt, att födas i en ny gestalt – först i denna omskapelse, 
när man vet vem man ska omskapa, kanske jaget avslöjar sin kontinuitet 
– om jag inte vet vem jag är hur ska jag då kunna omskapa mig? Med 
omskapelsen blir det emellertid allt svårare att veta vem jag är. Ett jag i 
ständigt nya gestalter är nästan inte längre ett jag, utan bara en spröd 
skiffersten som smulas sönder när man rör vid den.
 Pånyttfödelsens möjligheter och våndor är ett återkommande ämne 
i Malmstens lyrik. Vi kan röra oss tillbaka till inledningsdikten i debuten 
där jaget talar om att börja från början. Där framstår omskapelsen som 
 

8 Det är framför allt i storverket Temps et récit som Paul Ricœur utvecklar ett reso-
nemang kring berättandet som en form för att förstå den mänskliga existensen 
i tiden. Se Temps et récit I-III, Paris 1983-1985.
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en nödvändig men frivillig handling – en handling för att frigöra orden 
och skrivandet. I den betydligt senare Nefertiti i Berlin så har det blivit 
oundvikligt att omformulera ”jaget” därför att jaget är en annan när 
dottern flugit ut. Samlingens inledningsdikt lyder:

STATYN AV EN SKRIVARE SKRIVER
förstenad; jag skriver på hårddisk
förblödd och försenad –
      hur gjorde man när man levde?

katten leker med garnet
             
  barnet!

Ett stenbrev till dig Nefertiti
     skitig graffiti –
                     mamma älskar barn
pil genom tidens hjärta
   Vem är man när ungen blev stor?
                       Undertecknat en mor509

” jag skriver på hårddisk/förblödd och försenad” – förseningen kan vara 
högst prosaisk, en deadline som överskridits, men den kan också vara en 
försening av existentiell karaktär, känslan av att vara ur fas med livet, och 
framför allt att vara ur fas med sig själv.
 När jag läser Bodil Malmsten – inte bara hennes lyrik – upplever jag 
att det är denna möjlighet, denna speciella form av berättande som iscen-
sätts, denna möjlighet att gestalta ett ”jag”, att tala som ett ”jag” – att 
formulera ett jag ur spillrorna – som är författarskapets nav. Den möjlig-
heten tar sig uttryck i händelsekedjor som spänner över diktsamlingarna 
som helheter. I Nefertiti i Berlin tar förloppet gestalt i resan till Berlin, flight 
PA 4154, retur flight PA 4152, däremellan hotellet, Ägyptisches Museum, 
Nefertitis bild på en stentavla med sin dotter Maketaton i knät. Mor och 
barn för evigt tillsammans, 3000 år av ömsesidig kärlek. Men är det verk-
ligen den inristade ömsesidigheten som diktjaget upplever? Eller bara 
förlusten? Trots gemenskapen, den som tillfälligt upprättats genom den 
gemensamma resan.
 Är dessa förlopp verkligen något som hör lyriken till? Är inte ”berät-
tandet” romanens eller novellens område? Man kan få en känsla av att 
lyriken som genre är för trång för Bodil Malmsten, men ett sådant påstå-
ende riskerar att förminska hennes lyriska gärning och att underkänna 
genrens potential. Man kan istället säga att hon visar hur rymlig denna 
genre är. Nyckeln är tilltalet, en röst som kan tala nära oss, en intim 
 

9 Malmsten, Samlade dikter, s. 331.
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stämma, den kan tala ur en sorg, ur ett jubel över livet, den talar högt, 
bombastiskt, mitt i karnevalens vimmel, den talar lågmält – men den talar, 
för att den måste, för att den så ivrigt vill pröva alla möjligheter att formu-
lera ett jag.
 Hennes dikt talar ibland rimmat i en orimmad tid, den talar om livs-
förloppen i en genre som inte var så mottaglig för det episka under 1900-
talet. Ja, det är denna diktens rymlighet hos Bodil Malmsten som slår mig 
när jag läser henne igen. Och den rymligheten är nödvändig för att ge 
plats åt diktens jag, för att ge spelrum åt alla de nyanser som utmärker 
hennes tilltal. Rymligheten behövs för att orden kanske ska hitta jaget – 
som hos Beckett och hans livsuppehållande tal, hans minne, hans dråp-
ligheter. Och dråpligheten är väl ännu en sak som Malmsten delar med 
Beckett. Den där grymma, överraskande brottytan som plötsligt blir synlig 
i hennes dikt, mitt i livsberättelsen – existentiella perspektiv avrundade 
med och blottade av det vardagliga och löjliga. För livet är ju också så. Som 
i denna dikt, från Landet utan lov från 1991, där diktjaget åter, precis som 
i Nefertiti i Berlin, är ute och flyger:

Det är en vanlig dag
Jag drömmer om att dö här för jag kan inte
       leva med det här;
        kan inte leva här och med

                   Drömmer om att dö
Att i våldsam turbulens få bli förintad
Flygvärdinnorna i svepningar från Kenzo
                                        kritsmink

                   Ha en bra flight
                   This is your captain dying
                   Fasten your seatbealts
                   Rök aldrig mer

                                        This is it5110

Litteraturförteckning
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10 Ibid., s. 418.
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Intratextuell motivering521
  

– berättande och berättigande  
i ett urval fransk 1800-talsprosa 

Hans Färnlöf

Inledning 532 

Termen motivering används inom lingvistiken för att beteckna vissa språk-
liga teckens relativa avsaknad av godtycklighet. I Saussures efterföljd gav 
på 1920-talet den ryske lingvisten och formalisten Roman Jakobson termen 
följande betydelse inom litteraturvetenskapen: ”berättigande av de 
poetiska greppen”543. I sitt verk Tematik förklarar Tomachevski, en annan 
rysk formalist, denna funktion närmare: 

Det system av motiv som utgör ett verks tematik måste 
framstå som en estetisk enhet. Om motiven eller motiv-
komplexet inte är tillräckligt samordnande i verket, om 
läsaren inte blir tillfredsställd med relationerna mellan 
detta komplex och verket i sin helhet, är komplexet inte 
integrerat i verket. Om verkets alla delar är illa samord-
nande, upplöses verket. / Därför måste man rättfärdiga 
(motivera) varje införande av ett enskilt motiv eller en 
 
 
 

1 Den här studien är en översatt och något reviderad version av min artikel Färn-
löf (2007) ”Motivations intratextuelles – remarques sur la justification narrative 
chez Balzac, Chateaubriand, Daudet, Erckmann-Chatrian, Sand et Verne”, i 
Réalisme, naturalisme et réception. Problèmes esthétiques et idéologiques envisagés dans 
une perspective scandinave, française et comparative (red. B. Svane & M. Nøjgaard). 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, s. 69-83.

2  Ett betydligt längre, teoretiskt resonemang återfinns i min artikel Färnlöf (2004) 
”Motivation(s) – un problème de l’esthétique réaliste” i Cahiers du Réalisme français 
en Scandinavie, nr 2, s. 5-52, vilken är helt ägnad problematiken kring den litterära 
motiveringen. För de termer och frågeställningar som tas upp i inledningen 
hänvisas läsaren genomgående till denna artikel, som innehåller en kritisk 
sammanfattning av viktigare tidigare forskning (s. 9-36), följd av ett förslag till 
ny forskningsinriktning med modifierad analysmodell (s. 36-50). 

3 Efter Todorovs översättning (”justification des procédés poétiques”) av Jakobsons 
berömda fras. Se Jakobson (2001) ”Du réalisme en art”, i Théorie de la littérature 
(red. T. Todorov). Paris: Seuil, s. 108.
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grupp motiv. Det system av grepp som rättfärdigar detta 
införande av enskilda motiv och motivgrupper kallas för 
motivering.554 

 
Motivering är alltså ett samlingsnamn på olika berättargrepp genom vilka 
man berättigar att nya element förs in i historien utan att man för den 
skull äventyrar berättelsens sannolikhet. Enligt Tomachevski behöver alla 
verk motiveringar för att de skall vara sammanhängande och sannolika. 
Verket måste nämligen vara samordnat och motiveringen garanterar, per 
definition, dess koherens. Motivering verkar alltså i sig nödvändigtvis 
förbunden med sannolikhetsbegreppet, men också med realism, då denna 
konstriktning traditionellt sett är starkt förbunden med idén om en sanno-
lik diskurs som på ett troget sätt avbildar verkligheten. Jakobson föreslog 
till exempel att termen realism bland annat kunde ses som resultatet av 
en berättelse som är styrd av en konsekvent motivering565. 
 Men dessa tankegångar inbegriper flera problem. Till exempel ser 
formalisterna ingen skillnad i kausalitet, såsom den framträder i texten, 
och verkets grad av sannolikhet. Men motiveringen kan ju märkas ut i 
själva texten, medan sannolikheten är ett resultat av läsarens bedömning 
av densamma. De ryska formalisterna fjärmar sig här från sitt gängse 
angreppssätt och betraktar motiveringen, ett rent formellt berättargrepp, 
som ett textelement som per definition är koherent, förbättrar textens 
kvalitet och vars innehåll alla bedömer som sannolikt. Det är detta problem 
som Gérard Genette tar upp i sin essä ”Sannolikhet och motivering”576. 
Genette understryker att motiveringen bidrar till att skapa en sannolik 
berättelse om (och bara om) läsaren accepterar motiveringen. Denna 
slutsats, som i sig är obestridlig, räcker dock inte särskilt långt i ett meto-
dologiskt sammanhang. Det är ytterst vanskligt att definiera olika typer 
av läsare, och vad gäller motiveringen, så reduceras den hos Genette till 
att bli en slags indikator på berättelsens sannolikhet (som dessutom skall 
bestämmas av denna närmast obestämbara läsare). Även om Genettes essä 
innehåller värdefulla iakttagelser och fruktbara perspektiv, erbjuder den  
inte någon metod för att göra en precis, deskriptiv studie av motiveringen.  
 
4 Egen översättning av Todorovs översättning av Tomachevski: ”Le système de 

motifs qui constituent la thématique d’une œuvre doit présenter une unité 
esthétique. Si les motifs ou le complexe des motifs ne sont pas suffisamment 
coordonnés dans l’œuvre, si le lecteur reste insatisfait du lien entre ce complexe 
et l’œuvre entière, on dit que ce complexe ne s’intègre pas à l’œuvre. Si toutes 
les parties de l’œuvre sont mal coordonnées, l’œuvre se dissout. / C’est pourquoi 
l’introduction de tout motif particulier ou de chaque ensemble de motifs doit 
être justifié (motivé). Le système de procédés qui justifie l’introduction de motifs 
particuliers et de leurs ensembles s’appelle motivation.” Se vidare i ”Thématique” 
av B. Tomachevski, i Théorie de la littérature (op. cit.), s. 286.

5 R. Jakobson, art.cit.
6 Genette (1979) ”Vraisemblance et motivation”, i Figures II. Paris: Seuil, s. 71-99.
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Författaren studerar snarare motiveringen för att diskutera dess ”värde” i 
förhållande till sannolikheten och det ideologiska system som den är en 
del av.
 Ett annat problem hos formalisterna är just avsaknaden av en adekvat 
metod för att analysera motiveringen på ett formellt plan. Det handlar i 
deras analyser mer om en konsensus, en uppfattning om texten hos den 
forskargrupp de tillhör, än om en objektiv studie av själva motiveringen. 
Philippe Hamon har senare visat hur man kan studera motiveringen på 
ett precist sätt, utifrån själva texten. I artikeln ”Un discours contraint” 
[ung.  ”Berättande med tvång”] skissar han på möjliga utmärkande drag 
för den realistiska, narrativa diskursen587. Bland dessa drag finner vi ett antal 
som, direkt eller indirekt, härrör från motiveringen. Även om Hamon 
diskuterar motiveringen i förhållande till realismen, utgör hans textbase-
rade anmärkningar en utmärkt utgångspunkt för att analysera motive-
ringen i berättelser, vilket han själv visar i sin studie av Zolas romansvit 
Rougon-Macquart598. 
 Sammantaget kan dock sägas, att det finns en grundläggande brist i 
tidigare forskning, trots dess obestridliga relevans för olika frågeställningar 
inom vetenskapen, i det att det saknas en viktigare studie av motiveringen 
som sådan. Tidigare forskning riktar in sig på andra huvudämnen än moti-
veringen, oftast ”realism” eller ”sannolikhet”, och låter dessa begrepp styra 
resonemanget kring (eller analysen av) motiveringen i respektive verk. 
Dessa begrepp uppehåller därvidlag en besvärlig relation med motiveringen 
på det teoretiska planet, i det att sannolikhet/realism och motivering verkar 
vara beroende av varandra: motiveringens värde bestäms av läsarens uppfatt-
ning om vad som är sannolikt (eller realistiskt), men är berättelsen sannolik, 
så är det därför att den är motiverad på ett tillfredställande sätt. 
 I syfte att dekonstruera denna delvis felaktiga och förenklade relation, 
måste motiveringen studeras per se, och inte ses som en sannolikhetsindi-
kator eller definieras som ett berättargrepp som nödvändigtvis gör texten 
realistisk. För att möjliggöra en rent deskriptiv studie av själva motive-
ringen, behövs därför en ny analysmodell. Här kan bara kort redogöras för 
en tänkbar sådan. På den enklaste nivån, kan man säga att två element 
alltid ingår i en motivering: det som motiverar och det som är motiverat. 
Vi kallar i fortsättningen dessa två element för det motiverande och det moti-
verade, och deras relation blir då motiveringen. Man kan understryka att detta 
förhållningssätt innebär en radikal förändring av hur man använder begrep-
pet motivering, som hittills betecknat det som vi kallar det motiverande.
 Vad gäller motiveringen i vid bemärkelse, står det klart att en mångfald 
relationer kan förekomma i ett litterärt verk. Låt oss ge ett par exempel. 

7 Ph. Hamon (1982) ”Un discours contraint”, i Littérature et réalité (Barthes m. fl.). 
Paris: Seuil, s. 119-181.

8 Hamon (1998) Le Personnel du roman – le système des personnages dans les Rougon-
Macquart d’Emile Zola. Genève: Droz.
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När Jules Verne i Jorden runt på åttio dagar609 inledningsvis skriver att ingen 
känner till världskartan bättre än Fogg, förbereder han läsaren på att 
huvudpersonen ständigt kommer att finna den bästa lösningen för att hans 
resesällskap skall kunna ta sig vidare. Denna motivering lever på en rela-
tion som stödjer sig på fakta som är begränsade till den fiktiva texten. 
Däremot, när Verne med följande ord förklarar Foggs respekt för polisen: 
”Konstapeln var en lagens representant och för varje engelsman, är lagen 
helig”, använder han en referentiell faktor (nämligen den engelska natio-
naliteten) för att motivera Foggs beteende. För att lättare kunna analysera 
motivering som litterärt grepp, tycks det sålunda som om en typologi vore 
välbehövlig. En sådan kunde utgå från den logiska grund som det motive-
rande vilar på. När det hänvisas till den fiktiva världen som skapas i det 
enskilda verket, handlar det om en intratextuell motivering; när man går 
utanför texten, till referentiella källor, blir det i stället ett fall av extratex-
tuell motivering. 
 Som framgår av titeln på denna artikel, kommer vi i att begränsa oss 
till ett antal fall av intratextuell motivering. Vi kommer att beskriva vad 
man kan kalla motiveringens morfologi genom att närmare studera dess 
två grundelement, det motiverande och det motiverade. Exemplen är tagna 
från fransk 1800-talsprosa. Liksom korpusen antyder, handlar det inte om 
typiska ”realistiska” författare. Tvärtom kan det vara intressant att se på 
motivering i andra typer av berättelser, vilket ligger helt i linje med det 
allmänna resonemanget: motiveringen bör i första hand inte studeras i 
förhållande till realismen. Genom en liten resa genom berättelsen, från 
dess början till dess slut, skall vi nu se på olika manifestationer av intratex-
tuell motivering i de valda verken.

Berättelsens början
Låt oss börja med att se på hur en berättelse kan introduceras. I vanliga 
fall behöver själva berättelsen inte motiveras. Den berättas ju, så att säga, 
”av sig själv”. Men då berättelsen omges av en ramberättelse, måste förfat-
taren länka de två berättarnivåerna. Chateaubriand gör detta på enklaste 
sätt i sin episka berättelse Atala: 

En natt (…) bad René, som ensam satt uppe med Chactas i 
månskenet, att denne skulle berätta om sina upplevelser. 
Den gamle villfor gärna hans önskan, och sittande på kano-
tens bakstam började han sin berättelse med följande 
ord.6110 Övergången går här via en enkel begäran. Liksom 
Hamon påpekar, används detta grepp ofta av Maupassant 
 
 

9 Verne (1873) Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Översättning av Jakob Gun-
narsson (1980) Jorden runt på åttio dagar. Uddevalla: Niloë.

10 Chateaubriand (1801) Atala. Översättning av Jakob Gunnarsson (1981) Atala. René. 
Den siste abenceragens äventyr. Uddevalla: Niloë, s. 21.
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i hans ramberättelser, och det är sålunda ett av de drag som 
enligt Hamon kunde definiera den realistiska diskursen6211. 
Dock återfinns det också i denna djupt romantiska berät-
telse av Chateaubriand, en omständighet som gör att det 
torde behövas ytterligare reflektioner kring denna typ av 
motivering. 

Övergången i Atala kan ställas i kontrast med den som leder över i det långa 
tillbakablickande berättandet som i stort utgör den andra delen av Balzacs 
roman Chagrängskinnet6312. På natten efter en grandios fest, då gästerna börjar 
slumra till, får bokens hjälte plötsligt inspiration och kraft nog att från 
midnatt till arla morgon berätta en ytterst utförlig tirad som redogör för 
snart sagt alla aspekter av hans leverne de senaste åren. Balzac motiverar 
detta med följande replik från huvudpersonen själv: 

Jag undrar verkligen om man inte får tillskriva vinets och 
bålens ångor den sinnesskärpa, som sätter mig i stånd att 
i detta ögonblick omfatta mitt liv likt en tavla, där gestal-
terna, färgerna, skuggorna, ljuseffekterna, halv- och helto-
nerna troget återgivas.6413

Först kan nämnas en avgörande skillnad mellan motiveringarna. Chate-
aubriands avser viljan att berätta medan Balzacs avser förmågan att göra 
detsamma. Dessutom insisterar Balzac på vad det innebär att berätta allt 
detta, vilket måste utföras genast (”i detta ögonblick”), ta upp ett gigantiskt 
stoff (”omfatta mitt liv”) och på ett utmärkt sätt bemästra uppgiften (”likt 
en tavla, där gestalterna, färgerna, skuggorna, ljuseffekterna, halv- och 
heltonerna troget återgivas”). Hos Balzac kommer sålunda motiveringen 
i fokus på ett helt annat sätt än hos Chateaubriand. Vi kan lätt identifiera 
det första motiverande elementet (”vinets och bålens ångor”), som leder 
till något motiverat, nämligen en sinnesskärpa. Detta exceptionella till-
stånd motiverar i sin tur det långa berättandet, det vill säga det som huvud-
sakligen skall motiveras genom den citerade repliken. De motiverande 
fraserna är explicita (”tillskriva”, ”sätta mig i stånd”) men osäkra (”undrar 
verkligen om man inte”)6514. De är också isolerade i berättelsen, då Balzac inte 
 
11 Hamon (1982), op. cit., s.149-150.
12 Balzac (1831) La Peau de chagrin. Jag följer översättningen Chagrängskinnet från 

1929, Stockholm, Bonniers.
13 Chagrängskinnet, s. 82.
14 Denna osäkerhet är än tydligare i originalet, med dubbla negeringar och modi-

fikationen ”en slags sinnesskärpa” (understrukna i följande passus): ”Je ne sais, 
en vérité, s’il ne faut pas attribuer aux fumées du vin et du punch, l’espèce de 
lucidité qui me permet d’embrasser en cet instant toute ma vie comme un même 
tableau, où les figures, les couleurs, les ombres, les lumières, les demi-teintes 
sont fidèlement rendues...” Balzac (1984) La peau de chagrin. Librairie Générale 
Française, s. 107.
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har förberett dessa genom tidigare kommentarer och inte heller kommer 
tillbaka till dem senare. Omfattningen på det som skall motiveras är enorm: 
berättandet av nästan hela andra delen av romanen. Dessutom är konse-
kvensen omedelbar, eftersom berättandet följer direkt efter huvudpersonens 
fundering. 
 Som framgår av ovanstående, är det möjligt att beskriva motiveringens 
beståndsdelar i stället för att avgöra till exempel vilken roll den spelar i 
ett ideologiskt perspektiv eller om den är sannolik eller inte. Visst kan man 
tycka att Balzacs förklaring är mindre trovärdig, eller rentav mindre ”realis-
tisk” (!) än Chateaubriands, men med sådana omdömen ger vi oss bara in 
på ett tyckande om texten som bestäms av våra uppfattningar om hur en 
viss text ”borde” se ut. Låt oss därför motstå frestelsen att bestämma huru-
vida författaren har klarat av att vara realistisk eller inte. Detta sedvanliga 
tillvägagångssätt, som reducerar motiveringen till att vara ett mer eller 
mindre lyckat realistiskt verktyg, kan undvikas genom att man i stället 
beskriver dess morfologi, såsom vi visat ovan. 
 Låt oss nu gå in på själva berättelsen och citera några inledande rader 
till Sagan om mannen med guldhjärnan av Daudet6615, där berättaren presenterar 
bakgrunden till historien på följande vis:

Det var en gång en man som hade en guldhjärna. Ja, min 
fru, en hjärna av rent guld. Då han kom till världen trodde 
inte läkarna att pojken skulle kunna leva, så stort och tungt 
som hans huvud var. Han levde emellertid och växte i solen 
som en vacker olivplanta. Men hans stora huvud drog alltid 
iväg med honom, och det var bedrövligt att se honom törna 
emot alla möbler när han gick... Han föll ofta. En dag 
ramlade han nerför en trappa och slog pannan i ett marmor-
trappsteg, och hans skalle klingade till som en guldtacka. 
Man trodde att han var död, men då man lyfte upp honom 
fann man bara ett obetydligt sår och några små gulddrop-
par fastklibbade i hans blonda hår. Det var så föräldrarna 
upptäckte att barnet hade en hjärna av guld.6716

Detta är ett talande exempel på hur bekymmersamt det är, att ständigt 
försöka sammanföra motivering och realism. Daudet understryker inled-
ningsvis att vi befinner oss i sagans värld (”Det var en gång...”), och rentav 
i det övernaturliga (”en guldhjärna”). Ändå följer en lång förklaring, styrd 
av en rigorös logik (hans tunga huvud gör att han ramlar ofta, han faller 
 

15 Efter originalets La Légende de l’homme à la cervelle d’Or. De Daudetberättelser som 
kommenteras i artikeln ingår alla i novellsamlingen Lettres de mon moulin (1869). 
Översättning av Gunnel Englund (1984) Brev från min kvarn. Stockholm: 
Bokorama.

16 Sagan om mannen med guldhjärnan, s. 154.
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från trappan, slår i huvudet, guldet klibbar fast, föräldrarna ser att hans 
hjärna är av guld) där även läkare dyker upp i rollen som garanter för ett 
objektivt sätt att se på händelserna. Därtill hittar vi många ord och uttryck 
som bidrar till att förklaringen blir tydlig: ”så stort och tungt som”, ”emel-
lertid”, ”men”, ”Det var så”. 
 Vi ser alltså en motiverande diskurs. Men är det likväl, per definition, 
en sannolik berättelse? Och måste man tvunget betrakta den här prologen 
utifrån just den problematiken? I själva verket är motiveringens ”status” 
eller ”värde” i berättelsen mycket svår att bestämma. Å ena sidan motive-
rar Daudet in absurdum konsekvenserna av huvudpersonens fysiologiska 
egenhet. Å andra sidan motiverar han inte längre fram en av berättelsens 
viktigaste händelser, nämligen varför huvudpersonens älskade dör: ”Så en 
morgon dog den lilla kvinnan utan att man visste varför, som en fågel...”6817. 
Detta otvungna berättande illustrerar problemet i att till varje pris se 
motivering som ett resultat av författarens vilja att skapa en sannolik 
berättelse. I fallet med Daudets novell, verkar det långt intressantare att 
betona författarens godtyckliga ironi och spel med läsaren. Studiet av 
motiveringen i en berättelse kan således leda oss till intressanta reflektio-
ner kring författarens poetik, och dessa reflektioner behöver inte nödvän-
digtvis handla om det sannolika. Detsamma gäller för berättelser som förs 
framåt i intrigen av en inledande komplikation, vilket vi skall se några 
exempel på i nästa avsnitt.

Komplikationer
Förr eller senare i en kort berättelse inträffar vanligen en händelse som 
fungerar som vattendelare för intrigen, som skapar en komplikation. 
Därifrån leds den inledande situationen över i en dynamisk transformation. 
I en roman, som ju är komplexare än en kort berättelse, kan det vara svårt 
att identifiera detta stadium. Likväl erbjuder Djävulskärret av George Sand 
en scen som påminner om en typisk komplikation6918. I romanen blir den 
dygdige lantarbetaren Germain kär i bondflickan Marie när de förlorar sig 
i en förtrollad skog intill Djävulskärret. Sand måste alltså motivera hur det 
kommer sig att de två huvudpersonerna återfinns tillsammans på denna 
plats. Germain är änkeman och hans svärfar Maurice uppmanar honom 
att fria till en änka från en annan by. När de kommit överens om detta, 
går Maurice hem till sig och finner där Guillette, Maries mor. En konver-
sation följer därpå:

– Jaså, ni är här för att hämta stickor till att göra upp en 
kvällsbrasa med, mor Guillette, sade gubben till henne, är 
det något mer ni vill? 

17 Sagan om mannen med guldhjärnan, s. 156.
18 George Sand (1846) La Mare au diable. Översättning av Ernst Lundquist (1888) 

Djefvulskärret. Stockholm: Fahlcrantz & co. I de citerade avsnitten har stavningen 
moderniserats.
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– Nej, svarade hon; ingenting för tillfället. Jag är inte fallen 
för att tigga, som ni vet; jag vill inte missbruka mina vänners 
godhet.
– Det är sant; därför ä’ också era vänner ständigt villiga att 
göra er tjänster.
– Jag höll på att prata med er hustru; jag frågade henne, 
om inte Germain äntligen har beslutat sig för att gifta om 
sig.
– Ni är ingen pratmakerska, svarade gubben Maurice, man 
kan tala om saker för er, utan att behöva vara rädd att de 
skall komma ut i bygden, jag kan därför berätta för min 
hustru och er, att Germain har alldeles beslutat sig; han 
reser i morgon till Fourche-gården. 
– Nej, vad säger du! utropade gumman Maurice. Stackars 
gosse! Give Gud att han får en hustru som är lika snäll och 
hederlig som han själv!
– Jaså, han far till Fourche? inföll mor Guillette. Tänk, så 
bra det passar! Det var utmärkt bra för mig, och efter ni 
frågade mig nyss, om jag ville någonting, skall jag säga er, 
Maurice, vilken tjänst ni kan göra mig.7019 

Läsaren får sedan veta att Marie måste arbeta i en by i närheten av Fourche, 
och Germain skulle då kunna köra henne dit. Oavsett om man vill använda 
termen komplikation eller inte, sätter Sand verkligen i gång intrigen genom 
denna dialog. Men innan hon kommer fram till hur Maurice kan hjälpa 
Guillette, introducerar hon ett kausalt nätverk. Läsaren vet varför Guillette 
är hemma hos Maurice, varför Guillettes vänner hjälper henne och varför 
Maurice nämner Germains resa. Skälen framställs i kategoriska konstate-
randen (”Jag är inte fallen för att tigga”, ”jag vill inte missbruka mina 
vänners godhet”, ”Ni är ingen pratmakerska”), som också bekräftas (”som 
ni vet”, ”Det är sant”) och förstärks av konnektorer (”därför”, ”efter”). Den 
sista meningen upprättar också en direkt relation med den första repliken, 
och knyter sålunda ihop den motiverande dialogen (”efter ni frågade mig 
nyss, om jag ville någonting”).
 Erckmann och Chatrians roman En konskriberad i Napoleons armé 1813 
visar ett annat exempel på hur intrigen kan sättas i gång medelst en solid 
motivering7120. Det är urmakarlärlingen Josef Bertha som ger sig ut i fält. 
Ändå är denna romanfigur halt och borde inte behöva ansluta sig till armén. 
Men två omständigheter blir avgörande för händelseutvecklingen. Först 
får underprefekten under rekryteringen ett brev från en viss Pinacle (det 
är Bertha som berättar):

19 Djefvulskärret, s. 13-14.
20 Erckmann & Chatrian (1864) Histoire d’un conscrit de 1813.
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Därmed uppläste han brevet, vari det berättades, att för ett 
halvt år sedan hade jag slagit vad om att gå till sågarna och 
tillbaka igen fortare än Pinacle, att vi tillsammans hade 
tillryggalagt vägen på tre timmar, och att jag hade vunnit 
vadet! Det var olyckligtvis sant! Den boven Pinacle kallade 
mig alltid för haltebolink, och i min förargelse, hade jag 
slagit vad med honom. Alla människor visste det; jag kunde 
därför inte påvisa motsatsen.7221

Det här avsnittet påminner om dialogen i Djävulskärret. Vi ser allmänna 
påståenden (”Det var olyckligtvis sant”, ”Alla människor visste det”) följda 
av ett slutgiltigt konstaterande (”jag kunde därför inte”). Dessutom har 
Erckmann-Chatrian redan presenterat Pinacle långt tidigare i berättelsen. 
Bertha möter honom en kväll och förklarar:

 (...) han hade till och med året förut haft en rättegång med 
mäster Gulden, som krävde honom betalningen av ett ur, 
vilket han åtagit sig att avlämna hos kyrkoherden i Homert, 
pastor Anstett, och för vilket han stoppat betalningen i sin 
egen ficka, ehuru han sade, att han lämnat pengarna till 
mig. Skurken beedigade detta hos fredsdomaren; men 
mäster Gulden kände ganska väl motsatsen, emedan varken 
han eller jag den dagen varit utom dörren. Dessutom hade 
Pinacle velat dansa med Catherine vid en fest i Quatre-
Vents; men hon hade avslagit det, dels emedan hon kände 
till historien med uret, dels för det hon aldrig skiljdes från 
mig.7322

Än en gång är det en motiverande diskurs: ”ehuru”, ”men”, ”emedan”, 
”Dessutom”, ”men”, ”dels…dels”, ”emedan”. Man kan också notera att 
avsnittet om klockhistorien kommer långt före inskrivningsscenen; det 
utgör alltså en grund som författarna sedan kan bygga på. Det är därför 
ett utmärkt exempel på vad Tomachevski kallar för ”kompositorisk 
motivering”7423, det vill säga en motivering där något nämns nästan i förbi-
gående men som sedan används fullt ut i berättelsen. Denna tvist förklarar 
ju varför Pinacle gett brevet till underprefekten. Vi får också reda på att 
denne Pinacle är svartsjuk på Bertha, vilket leder oss till den andra avgö-
rande omständigheten: kärleksrelationen mellan Josef och Catherine. Ty 
slutligen blir det den älskade Catherines attityd som visar sig avgörande 
för den halte urmakarlärlingens beslut att delta i kriget:

21 Jag följer översättningen från 1865, En konskriberad i Napoleons armée. Bonniers: 
Stockholm, s. 52-53.

22 En konskriberad i Napoleons armée, s. 24.
23 Efter Todorovs översättning, ”motivation compositionnelle” (se Tomachevski, 

art. cit., s. 287ff ). 
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Nu sänkte Catherine huvudet för att dölja sina tårar och 
viskade:
 – Jag vill inte, att någon skall ha rätt att kalla dig desertör.
 – Gott; då gör jag som de andra! (...) jag går också.7524

Vi har tittat på spelet kring två avfärder, på två fall av logiska och klara 
motiveringar. Erckmann-Chatrian och Sand (liksom Daudet i föregående 
avdelning) presenterar verkliga tankegångar, ja nästan argumentationer. 
Icke desto mindre betraktar vi inte respektive författare eller respektive 
berättelse som ”realistisk”. Utifrån ett rent formellt synsätt garanterar 
alltså inte förekomsten av motivering i en text att en realistisk diskurs 
skapas.

Under berättelsens gång
Vi skall nu titta på några motiveringar som dyker upp under berättelsens 
gång. Man kan till exempel notera att lust och längtan är praktiska motiv 
att använda för att länka ihop alla slags handlingar. I Atala motiverar Chac-
tas sitt beslut att återuppta livet i vildmarken på följande vis: 

När jag inte längre kunde motstå min längtan efter att 
återvända till ödemarken, gick jag en morgon till Lopez 
(...). ”Men du kan själv se, min fader, sade jag, att jag dör 
om jag inte får återvända till indianlivet”.7625

Detta motiverande blir än starkare längre fram i berättelsen, då det över-
går till ren passion hos Atala, som frågar Chactas: ”Vackre fånge, jag har 
varit dåraktig nog att ge efter för din önskan. Men vart skall denna kärlek 
föra oss?”7726. På det hela taget behöver vi inte förstå passionen, det räcker 
med att vi följer dess utveckling i berättelsen. Kärlek och passion styr 
romanfigurerna i alla tänkbara riktningar, och fungerar som en allomfat-
tande motivering för ordinärt liksom extraordinärt beteende. Chactas’ 
utrop sammanfattar denna punkt väl: ”Hur sällsamt och outrannsakligt 
är inte människohjärtat, när det fylls av en lidelsefull kärlek!”7827. 
 Romanfigurernas känsloliv utgör i allmänhet en gynnsam topos för att 
skapa motiveringar. I Daudets De två värdshusen anländer berättaren till en 
by vars två värdshus står mitt emot varandra: det ena är överfullt med 
kunder, ”en stor ny byggnad, full av liv och rörelse”; det andra ligger ”tyst 
och liksom övergivet”7928. Likväl gör berättaren entré i det övergivna värds-
huset för att där få höra den åldrade ägarinnan berätta sin dystra historia: 
 

24 En konskriberad i Napoleons armée, s. 56.
25 Atala, s. 24-27.
26 Atala, s. 34.
27 Atala, s. 25.
28 De två värdshusen (efter originalets Les Deux auberges), s. 185.



51

alla väljer det andra värdshuset, till och med hennes make, som föredrar 
att gå dit och roa sig i stället för att stanna vid sin hustrus sida. Sålunda 
utgör berättaren undantaget som bekräftar regeln, ett undantag som är 
motiverat genom den reflexion han gör när han beskådar det tysta värds-
huset: ”Allt verkade så fattigt och bedrövligt att det var en ren barmhär-
tighetsgärning att ta in där för att dricka ett glas”8029.
 Nyfikenhet är ett annat karaktärsdrag som ofta används för att förklara 
romanfigurernas beteenden och vägval. I Jorden runt på åttio dagar av Verne 
beträder Passepartout ibland oväntade vägar på grund av sitt nyfikna 
sinnelag: ”Till olycka för honom och hans husbonde, som kunde löpa risk 
att bli försenad, förde nyfikenheten honom längre än han borde”8130. Detta 
föranleder författaren att rulla upp romaneska missöden, och blir således 
ett viktigt, drivande motiv för berättelsens utformning. Nyfikenheten är 
också ett av de utmärkande drag hos Zolas romanfigurer som föranleder 
Hamon att ställa upp en lista på olika typer som passar in i lämpliga scena-
rier för att författaren skall kunna delge läsaren sina kunskaper8231. Den 
nyfikne begär att få någon information; denna ges av en romanfigur som 
härigenom överför författarens dokumenterade kunskaper till läsaren. 
Hamon analyserar detta skrivsätt på ett övertygande sätt, i en studie som 
blivit klassisk bland Zolakännarna. Men är det ett realistiskt skrivsätt? Vad 
skiljer i så fall nyfikenheten hos Zolas romanfigurer och den hos Passepar-
tout? Det är sådana frågor, som en deskriptiv studie av motiveringen kan 
tänkas kunna svara på.
 Om vi gör ytterligare en jämförelse utifrån Zolas berättande, kan vi 
nämna beskrivningarna. Såsom Hamon visar, utgör beskrivningarna ett 
problem för Zola, som på något sätt måste finna ett sätt att föra in dem på 
lämplig plats i intrigen8332. Inledningen till Människodjuret av Zola analyseras 
briljant av Hamon: romanfiguren som väntar på sin hustru går på grund 
av rumsvärmen fram till fönstret och beskådar därifrån kvarteren runt 
tågstationen, där en stor del av romanen sedan utspelar sig. Därpå följer 
en lång beskrivning av den omgivande miljön, som spelar en så stor roll i 
Zolas romanbyggen. Men även om Zola ofta använder detta grepp i sina 
berättelser utifrån ett visst förhållningssätt till romanens estetik, är detta 
inte något unikt för honom. Många exempel kan ges på andra författare 
som använder samma grepp, till exempel Daudet i Fyren på blodsön8433. En 
väntan uppstår under vilken berättaren går ut och sätter sig på terrassen. 
Därpå följer en lång beskrivning av det omgivande kustpartiet. 
 Vi har presenterat olika exempel, där vi sökt dekonstruera det tänkta 
sambandet som ”borde” existera mellan sannolikhet (eller realism) och 
motivering. De senaste exemplen förstärker detta metodologiska ställ-

29 Ibid.
30 Jorden runt på åttio dagar, s. 69.
31 Hamon (1998) op. cit.
32 Ibid.
33 Efter originalets Le Phare des Sanguinaires.
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ningstagande. Nyfikenheten är en tematik som är en del av Zolas realistiska 
diskurs, men den kan lika väl integrera sig i andra fiktiva världar, som inte 
anses som realistiska. Samma sak gäller för beskrivningar som motiveras 
av romanfigurernas handlingar. Låt oss här inte begå misstaget att kringgå 
problemet genom att påstå att Daudet och Verne nog ändå är ”ganska 
realistiska”. Ett sådant tänkande skulle innebära att man återfaller i en 
logik som förutsätter att motivering per definition skulle vara realistisk. 
Låt oss i stället konstatera att motivering erbjuder rika möjligheter till 
vidare studier, i dess egenskap av bakgrund till och pådrivande faktor för 
intrigen. Dess roll blir inte mindre viktig när vi betraktar berättelsens 
peripeti.

Peripetin
Vi skall se på två peripetier, det vill säga den mest avgörande händelsen, 
berättelsens dramatiska höjdpunkt eller vändpunkt. Vi går åter till Daudet 
för att hitta det första exemplet, denna gång i Mäster Cornilles hemlighet8534. 
Berättelsen handlar som bekant om mjölnaren som ger sken av att fortsätta 
sitt arbete fastän ingen längre frågar efter hans tjänster i och med införan-
det av den ångdrivna kvarnen. Berättelsens peripeti infaller när byborna 
upptäcker att kvarnen i själva verket är tömd på mjöl. Detta avslöjande 
föregås av ett spel kring hemligheten, där Daudet motiverar både det 
faktum att hemligheten bevaras en viss tid och att sanningen därefter 
uppdagas. Folk frågar sig hur det kommer sig att Cornille fortfarande har 
jobb att utföra, men det är omöjligt att få några närmare upplysningar om 
detta: ”Att sticka in näsan i hans kvarn var ej lönt att tänka på. Inte ens 
lilla Vivette fick komma dit in...”8635. Vivette, det är Cornilles barnbarn, som 
har visats på porten av mjölnaren. I ett motiveringsperspektiv utgör hon 
således en narrativ svårighet, eftersom Daudet måste fjärma henne från 
kvarnen, vilket kan verka underligt med tanke på hennes släktskap med 
Cornille. Hur skall man då förklara valet att ha med denna person i hand-
lingen? Fortsättningen på historien ger oss svaret. Det är återigen en passion 
som för intrigen framåt (det är flöjtspelaren Mamaï som berättar):
 

En vacker dag då ungdomarna dansade till mitt flöjtspel 
märkte jag att min äldste pojke och lilla Vivette hade föräls-
kat sig i varandra. (...) Men eftersom de båda älskande ofta 
hade tillfälle att vara tillsammans, ville jag genast ordna 
saken så att det inte skulle ske någon olycka, och jag gick 
upp till kvarnen för att växla några ord med farfadern...8736

Men Cornille vägrar att öppna dörren, och det är först när mjölnaren gett 
sig iväg, som berättaren och de unga tu lyckas ta sig in i kvarnen:

34 Efter originalets Le Secret de maître Cornille.
35 Mäster Cornilles hemlighet, s. 44.
36 Mäster Cornilles hemlighet, s. 45.
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Dörren var låst med dubbla slag, men den gamle hade 
lämnat kvar sin stege utanför, och genast kom ungdomarna 
på idén att klättra in genom fönstret och titta efter vad som 
fanns i den där ryktbara kvarnen...8837

Nyfikenheten och passionen visar sig alltså än en gång vara viktiga motiv 
för att föra intrigen framåt. Dessa läggningar tarvar inte någon närmare 
förklaring: författaren kan mycket enkelt upplysa läsaren om att en roman-
figur helt enkelt är nyfiken eller förälskad, och på så sätt motivera en 
mängd handlingar. 
 I Djävulskärret däremot är förälskelsen i sig utförligt motiverad. Under 
resan och kvällen i skogen får Germain och Marie gott om tid att lära känna 
varandra. Under deras samtal ackumuleras Germains reaktioner, som 
entydigt indikerar att han håller på att bli kär i Marie (sidhänvisningarna 
ger en ungefärlig uppfattning om frekvensen och fördelningen av dessa 
reaktioner):

– (...) du är slug, du, du har alltid visat dig ha ett gott förstånd, 
och du ger akt på allting. (20)
– Du är verkligen en bra snäll flicka, lilla Marie. (24)
– (...) du vet råd för allt, du. (25)
– Du förstår dig på att sköta om barn, Marie. (31)
– Du är verkligen en klok och förståndig flicka (...). (32)
– Du har ett gott hjärta, Marie (...). (33)
– Ser man på, en hustru sådan som du är då inte besvärlig, 
hon kostar inte stort (...). (34)
– Du är den förståndigaste flicka jag någonsin har träffat 
på. (35)
– (…) den, som gifter sig med dig, han är inte dum. (36)
– (…) har du ännu inte tänkt på att gifta dig? (36)
– Ingen kan så bra som du tala med barn (…), och få dem 
att ta reson. (39)
– Det vore bäst för dig, om du finge en man. (43)
– Men om han vore välbärgad, skulle du väl inte ha något 
emot att få en präktig bostad, god mat, fina kläder och 
komma in i en hygglig familj, som gärna såg, att du hjälpte 
din mor? (43)
– Och om ett sådant tillfälle yppade sig – om också mannen 
inte vore i sin första ungdom –, skulle du inte göra för 
många svårigheter? (43)
– (...) till exempel, en karl vid min ålder? (43)8938

37 Mäster Cornilles hemlighet, s. 45-46.
38 Djefvulskärret, s. s. 20, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 39, 43, 43, 43, 43.
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Dessa citat behöver nog inte kommenteras närmare, så tydligt framstår 
Germains växande intresse och passion för Marie. När Germain senare 
förklarar sin kärlek för Marie, är det en peripeti som är omsorgsfullt förbe-
redd. I det här fallet är kärleken det motiverade (kärleken till Marie växer 
fram under resans gång); i mjölnarhistorien är kärleken det motiverande 
(det förklarar varför man måste gå till kvarnen, en visit som sedan leder 
fram till att man upptäcker sanningen). Liknande skillnader i motivering-
ens morfologi torde kunna bidra till att på ett precist sätt analysera en 
berättelses progression samt vilka roller olika motiv spelar i berättelsen. 

Upplösningen
Slutligen skall vi kommentera upplösningen, som ju är det ”ultimata 
motiverade” i berättelsen. I en kort berättelse löper normalt alla trådar 
samman vid upplösningen: i tidigare delar bör ingå endast nödvändiga 
detaljer för intrigen. I en längre berättelse leds handlingen mot upplös-
ningen genom en mängd olika motiv. Ibland kan det vara svårt att identi-
fiera en enda upplösning i en roman, eftersom berättelseformen inte alltid 
är konstruerad på så sätt, att upplösningen skall svara mot en komplikation 
som inletts tidigare och som innehåller intrigens kärnpunkt. Likväl torde 
man nog kunna enas om att upplösningen i Jorden runt på åttio dagar infal-
ler när Fogg gör entré på sin Londonklubb efter sin resa.
 Som vi nyss nämnde, så förbereder ett antal olika motiv och episoder 
oss för avslutningen på historien. Men bland de detaljer som förts in tidigare 
i berättelsen, bör Foggs personlighet och karaktär kommenteras särskilt:

(...) ingen kände till världskartan bättre än han, och även 
om de mest avlägsna platser tycktes han äga speciell lokal-
kännedom. I klubben rättade han då och då de tusentals 
gissningar som framställdes om försvunna resenärer. Han 
påvisade vad som var mest sannolikt, och det visade sig ofta 
att han hade rätt.9039 

 
Nyckelord som ”rättade”, ”påvisade”, ”mest sannolikt” och ”hade rätt” 
beskriver Foggs nästan mystiska talang (den franska originaltexten talar 
om denna talang som vore den nästan en synsk läggning hos Fogg9140) att 
förutse oväntade situationer under resande. Som vi nämnde inledningsvis 
förklarar detta också i förväg hans skicklighet i att alltid finna en lösning 
på de hinder som uppkommer under resan. Hans punktlighet är ett annat 
 

39 Jorden runt på åttio dagar, s. 6.
40 mf. originaltexten: ”Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il redres-

sait les mille propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus 
ou égarés ; il indiquait les vraies probabilités, et ses paroles s’étaient trouvées 
souvent comme inspirées par une seconde vue, tant l’événement finissait tou-
jours par les justifier”. Verne (1996), Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Mango, 
s. 7.
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element som bidrar till att förbereda läsaren för slutscenen: ”Lunch och 
middag åt han på klubben på bestämda tider, (...). Han (…) återvände hem 
för att vila precis vid midnatt (...)”9241. Berättaren konstaterar vidare att 
Fogg ”hade aldrig bråttom men kom alltid i tid”9342. Passepartout å sin sida 
finner honom ”regelbunden som en maskin”9443. 
 Verne mångfaldigar sålunda anmärkningarna om Foggs exceptionella 
karaktär, vilket bidrar till att motivera intrigens förlopp likaväl som slut-
scenen. Han skapar på så sätt ett slags ”fiktiv sanning” vars giltighet illus-
treras gång efter annan då resans talrika händelser bekräftar det inledande 
porträttet av Fogg. Författaren påminner också läsaren om dessa person-
lighetsdrag genom att nämna dem på nytt eller genom att låta någon av 
romanfigurerna göra detsamma. Just detta sker kort före Foggs entré i 
finalen, då en av klubbmedlemmarna påpekar följande:

Alla vet vi ju att vår klubbkamrat är en mycket originell 
man. Framför allt är han känd för sin minutiösa punktlig-
het. Han kommer aldrig för sent och inte heller för tidigt, 
och jag skulle inte bli det minsta förvånad, om han dök 
upp här i sista minuten.9544 

En perfekt illustration av intratextuell motivering: ett nätverk som garan-
terar att händelserna och handlingar är kausala genom att hänvisa till 
berättelsen själv för att skapa länkar mellan det som motiverar och det 
som motiveras.

Avslutande anmärkningar
I denna studie har vi sett några exempel av intratextuell motivering i ett 
urval berättelser som inte utgör en del av den franska 1800-talsprosans 
realistiska kanon. Vi har framför allt försökt att beskriva motiveringarna 
i stället för att bedöma i vilken grad dessa är trovärdiga, lyckade, sannolika 
eller realistiska. Att tvärsäkert slå fast att en viss motivering är "realistisk", 
skulle medföra en risk att styra läsningen till att bekräfta vissa idéer om 
texten som redan är programmerade av de uppfattningar vi kan ha om 
författare eller verk innan analysen genomförts. Vidare tycks det fullt 
rimligt att inte studera enbart "realistiska" verk. En bredare korpus bidrar 
till att lösa upp den länk som hittills funnits mellan realism och motivering, 
helt enkelt därför att man på detta sätt kan visa på motiveringens utform-
ning i olika typer av verk. Flera av exemplen i denna studie uppvisar 
diskurser med starka inslag av motivering utan att för den skull vara särskilt 
realistiska. Vissa av verken presenterar också en tematik som återfinns i
den s.k. realistiska diskursen. 

41 Jorden runt på åttio dagar, s. 9.
42 Jorden runt på åttio dagar, s. 15.
43 Jorden runt på åttio dagar, s. 17.
44 Jorden runt på åttio dagar, s. 306.
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    Med detta i grunden formalistiska synsätt undviker man att falla in i 
tankegångar om de ömsesidiga relationer mellan sannolikhet/realism och 
motivering som tidigare forskning utgått ifrån i sina studier av motive-
ringen. På så vis skapas en objektivare metadiskurs kring motiveringen, 
vilket i sin tur öppnar för en mer givande diskussion om olika motivering-
ars funktioner och betydelser. De kombinationer av typologi och morfologi 
i motiveringen som olika verk visar, ledar oss fram till att urskilja en 
essentiell dimension av skrivsättet hos en författare, och kanske också för 
den litterära riktning han eller hon anses tillhöra. Förhoppningsvis kan 
också resultaten av sådana studier även leda till en djupare förståelse av 
den formalistiska delen av litteraturteorin, både vad gäller dess möjlighe-
ter och dess begränsningar.
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Acculturative stress and the development 
of a bicultural identity in Hugo Hamilton’s 
Nazi Christmas and The Irish Worker 961

Thorsten Päplow & Birte Schulz

In reading Hugo Hamilton’s works, one notices the recurrence of themes, 
such as nationality, conflicting feelings of belonging, alienation and the 
problematic nature of an identity forged out of the often contradictory 
elements of a bicultural heritage. Obvious examples in this context are 
Hamilton’s first novel, Surrogate City (1990), his second novel The Last Shot 
(1991), and even more explicitly his memoirs The Speckled People (2003) and 
The Sailor in the Wardrobe (2006). In an interview Hamilton explains that the 
motivation behind the first part of his memoirs, The Speckled People, was 
primarily the desire to make sense of the culture clash he and his siblings 
experienced as the children of an Irish father and a German mother:

Aber mit diesem Buch ging es mir nicht nur darum, eine 
Beichte abzulegen oder einfach irgendwie die Details ans 
Licht zu bringen, sondern es drängte mich vielmehr der 
Wunsch, die verschiedenen Nationen und Kulturen, die in 
unseren Kinderleben aufeinander prallten, zu verstehen.972 

Similarly, the short stories “Nazi Christmas” and “The Irish Worker”, from 
the collection Dublin Where the Palm Trees Grow, investigate different stages 
of dealing with the psychological difficulties of a dual cultural heritage 
and, when analyzed together, trace the painful but ultimately successful 
development of a bicultural identity. 

Biculturalism: A Short Introduction983

There are numerous definitions of biculturalism. One of the earliest was 
proposed by Stonequist in The Marginal Man (1935). LaFromboise et al. 
represent his position as follows: bicultural people are “[…] individuals 
 

1 This article is an adaption of the following dissertation: Thorsten Päplow (1999), 
Biculturalism in Hugo Hamilton’s “Nazi Christmas” and “The Irish Worker”, Trinity Col-
lege Dublin.

2 Eva-Maria Vogel – Wolfram Schütte (2004), “Sprache der Rettung und verbotene 
Sprache”, in Titel-Magazin. http://www.titel-magazin.de/artikel/0/1266/hugo-
hamilton-im-gesprach.html (7 January 2011).

3 We would like to point out that the purpose of this article is to shed light on two 
of Hugo Hamilton’s short stories. Thus, we cannot do justice to the vast and 
wide-ranging field and study of bi- or multiculturalism. 
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 who live at the juncture between two cultures and can lay claim to belong-
ing to both cultures, either by being of mixed racial heritage or born in 
one culture and raised in a second […].”994 In other words, a bicultural person 
is someone who is not only exposed to two different cultures but, for differ-
ent reasons, lives in two cultural worlds. Some of the most common 
circumstances in which biculturalism often arises – i.e. migration and 
ethnically or culturally mixed parentage – are outlined in Stonequist’s  
idea of ‘marginal man’, a predecessor of what today may be called the study 
of biculturalism.1005 Others would be a (former) colonial situation in which 
one people with a certain culture is colonised by another with a different 
culture. Another cause of bi- or multicultural heritage could be a multicul-
tural and multilingual state such as Switzerland, for example. 
 One can identify two trends within the scientific community as far as 
biculturalism is concerned: firstly, biculturalism as a social phenomenon 
within a particular society and, secondly, biculturalism concerning the 
individual. In this essay we will focus mainly on the effects of bicultural 
heritage on the individual. On the part of the individual, Stonequist is 
particularly concerned about the psychological implications of being bicul-
tural and argues that people with mixed cultural heritage are prone to 
suffering psychologically. Summarising Stonequist, Park defines ‘marginal 
man’ as someone whose 

fate [...] condemns him to live, at the same time, in two worlds 
in the same which compels him to assume, in relation to 
the worlds in which he lives, the rôle of a cosmopolitan 
and a stranger.1016 

According to Park, ‘marginal man’ may become, “[...] relatively to his 
cultural milieu, the individual with the wider horizon, the keener intel-
ligence, the more detached and rational viewpoint”1027, despite the unfavour-
able fate of marginality, or might even have “long-term benefits for society”1038. 
Stonequist however asserts that such benefits come at a price, namely 
mental instability, due to the loss of (cultural) identity, and marginalisation 
through social rejection. Stonequist expresses this concern stating that 
belonging to two cultures may cause a disadvantageous “dual 
personality” since “[…] the individual who is identified with both groups 

4 Teresa LaFromboise – Hardin L. K. Coleman – Jennifer Gerton (1998), “Psycholo-
gical Impact of Biculturalism: Evidence and Theory”, in Pamela Balls Organista 
– Kevin M. Chun – Gerardo Marín (eds.), Readings in Ethnic Psychology. New York & 
London, p. 123.

5 Cf. Stonequist, Everett V. (1937), The Marginal Man – A Study in Personality and 
Culture Conflict. New York, p. 2-4.

6 Robert E. Park (1937), “Introduction”, in Everett V. Stonequist, The Marginal Man 
– A Study in Personality and Culture Conflict. New York, p. xvii (stress added).

7 Park, p. xvii-xviii.
8 Cf. LaFromboise et al., p. 124. 
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experiences the conflict as an acute personal difficulty or mental tension.”1049 

While admitting that such a “duality does not always constitute a personal 
problem” an individual living in two cultures “[…] finds himself on the 
margin of each but a member of neither. He is a ‘marginal man’.”105910

 As Kerwin and Ponterotto point out, Stonequist’s deficit model of the 
‘marginal man’, is “antiquated” by today’s standards.1061011 Since the 1930s a 
lot of psychological, sociological and other scientific research has been 
conducted in order to develop more adequate models for bicultural psychol-
ogy and sociology. Still, Stonequist’s observation that a bi- or multicultural 
identity may come at a price, is nevertheless an important factor. The 
general trend of modern research, however, shows a more positive attitude 
towards bi- or multiculturalism, which does not mean that the problems 
and challenges a dual or multiple cultural heritage poses for an individual, 
as described by Stonequist, are to be neglected.
 Modern research has provided alternative ways of looking at bicultur-
alism. Ballesteros, for example, defines biculturalism as the “[…] ability 
of a person to function effectively in two cultures. A bicultural person is 
one who, at will, can shift from one cultural ‘gear’ to another.”1071112 The idea 
of ‘bicultural competence’ is a vital part of the so-called ‘alternation model’ 
that “[…] assumes that it is possible for an individual to have a sense of 
belonging in two cultures without compromising his or her sense of 
cultural identity.”1081213 In other words, a marginal or dual personality is not 
the necessary outcome of a mixed cultural heritage.10914 The alternation 
model also renounces the claim that a bicultural person must prioritise 
one culture at the expense of the other. LaFromboise et al., by advocating 
in favour of the ‘alternation model’, reject the idea of an inevitably nega-
tive developmental outcome of biculturalism: 

9 Stonequist, p. 4.
10 Stonequist, p. 3.
11 Christine Kerwin – Joseph G. Ponterotto (1995), “Biracial Identity Development 

– Theory and Research”, in Joseph G. Ponterotto – J. Manuel Casas – Lisa A. Suzuki 
– Charlene M. Alexander (eds.), Handbook of Multicultural Counseling. Thousand 
Oaks, p. 205.

12 Octavio A. Ballesteros (1983), Bilingual–Bicultural Education: An Annotated Biblio-
graphy 1936 – 1982. Jefferson (North Carolina), p. 3.

13 LaFromboise et al., p. 131.
14 Cf. for example John W. Berry – Uichol Kim – Thomas Minde – Doris Mok (1987), 

“Comparative Studies of Acculturative Stress”, in International Migration Review 
Vol. XXI, No. 3. New York, p. 493: “We have concluded that clearly, mental health 
problems often do arise during acculturation; however, these problems are not 
inevitable, and seem to depend on a variety of group and individual characte-
ristics which enter into the acculturation process. That is, acculturation some-
times enhances one’s life chances and mental health, and sometimes virtually 
destroys one’s ability to carry on; the eventual outcome for any particular indi-
vidual is affected by other variables that govern the relationship between 
acculturation and stress.”
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Although there are a number of behaviors involved in the 
acquisition of bicultural competence (e.g., shifts in cogni-
tive and perceptual processes, acquisition of a new language) 
the literature on biculturalism consistently assumes that 
an individual living within two cultures will suffer from 
various forms of psychological distress. Although it is clear 
that ethnic minorities in the United States and elsewhere 
experience high levels of economic and social discrimina-
tion as well as other disadvantages, it is inappropriate to 
assume that this sociological reality produces a predictable 
negative psychological outcome. Research suggests that 
individuals living in two cultures may find the experience 
to be more beneficial than living a monocultural life-
style.11015

Stonequist’s model of the ‘marginal man’, however antiquated in approach 
and phrasing from a modern point of view, and the ‘alternation model’ 
form the cornerstones of psychological research in the field of bicultural-
ism. However, the major difference between Stonequist’s theory and the 
alternation model, apart from the conclusions they draw, is the way in 
which research is conducted and more importantly the way in which 
biculturalism is approached. Thus, more recent scientific and psycho-
logical research indicates that coping with being bicultural is a process, 
perhaps even a never-ending one. LaFromboise et al. hint at this by assert-
ing that certain adjustments have to be made in order to learn to deal with 
one’s biculturalism, “e.g., shifts in cognitive and perceptual processes, 
acquisition of a new language.”11116 Coping with being bicultural and the 
particular problems that biculturalism entails means striving for a positive 
and stable development of one’s identity. Identity is, as many psychologists 
have shown, a development with different stages. Erikson for example 
states that “[…] the problem [of identity] is so all-pervasive and yet so hard 
to grasp: for we deal with a process ‘located’ in the core of the individual 
[…].”11217

 In a bicultural context, there are many models and theories of identity 
development. For the purpose of this article we will concentrate on a 
model introduced by G. K. Kich in an unpublished dissertation in 1982, 
and later elaborated on in the article “The Developmental Process of 
Asserting a Biracial, Bicultural Identity”. While it may be argued this model 
takes a rather broad view, we chose it for precisely this reason, since it 
provides a certain flexibility in our aim to apply a bicultural model to a 

15 LaFromboise et al., p. 136.
16 LaFromboise et al., p. 136.
17 Erik H. Erikson (1968), Identity – Youth and Crisis. London, p. 22 (stress added: 

underlined).
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literary analysis of two of Hugo Hamilton’s short stories.11318 According to 
this model there are three major developmental stages for a bicultural 
(and biracial) identity formation:

an initial awareness of differentness and dissonance between 1. 
self-perceptions and others’ perceptions of them (initially, 
3 through 10 years of age)
a struggle for acceptance from others (initially, age 8 through 2. 
late adolescence and young adulthood)
acceptance of themselves as people with a biracial and bicul-3. 
tural identity (late adolescence throughout adulthood) 11419

While this model is constructed for a bicultural and biracial context we 
will focus on the bicultural aspects. The first stage, then, describes the 
first step towards an ethnic and cultural awareness. Young bicultural 
children, in most cases on entering kindergarten or primary school, real-
ise that they are different from other children. They may be confronted 
with different ways of social interaction, a different language, different 
customs, different food, different clothes etc. Everything adds up to the 
impression: ‘I am different’; bicultural children are also seen as different 
by others. Consequently this awareness of differentness leads to insecurity 
and confusion brought about by the clash of two cultures in one person. 
Naturally, “[…] the child is not equipped to resolve this conflict at such an 
early age […]”11520, as Root points out. In short, a child has no means of under-
standing and therefore coping with the culture-shock. But since, for vari-
ous reasons, both cultures are inherent in a bicultural person there is no 
running away from the conflict.
 Learning how to deal with one’s biculturalism and developing a posi-
tive attitude towards one’s dual heritage is called ‘acculturation’, literally  
 
 
 

18 More detailed models on biculturalism or the development of a bicultural iden-
tity could probably be applied in an in-depth study of Hamilton’s memoirs The 
Speckled People and The Sailor in the Wardrobe, simply because the amount of text 
of two full length books allows for a more detailed analysis. Some of the inci-
dents, depicted in “Nazi Christmas”, reappear in for example in The Speckled 
People, such as being called “Kraut” or “Nazi”, the incident on the bus as well as 
the execution scene (cf. Hugo Hamilton (2003), The Speckled People. London, p. 3, 
85; 99-100; 4 & 135-136.).

19 George Kitahara Kich (1992), “The Developmental Process of Asserting a Biracial, 
Bicultural Identity”, in Maria P. P. Root, Racially Mixed People in America. Thousand 
Oaks (California), p. 305.

20 Maria P. P. Root (1998) , “Resolving ‘Other’ Status – Identity Development of 
Biracial Individuals”, in Pamela Balls Organista – Kevin M. Chun – Gerardo Marín 
(eds.), Readings in Ethnic Psychology. New York & London, p. 103.
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meaning “moving towards a culture”11621. The psychological imbalance and 
conflict caused by acculturation is called acculturative stress. As Berry et al. 
point out, “individual acculturation experience may vary from a great deal 
to rather little”11722, depending on various factors, for example the social 
conditions of both the acculturating group or individual, the level of 
cultural diversity in both groups and the psychological characteristics of 
the individual. ‘Acculturative stress’, as part of “the concept of psychological 
acculturation, which refers to changes in an individual” rather than a group, 
will be the main focus of our analysis of Hugo Hamilton’s short story “Nazi 
Christmas”.11823

 The second stage of Kich’s model is the logical continuation of the 
first stage; it describes the “struggle for acceptance from others”11924 and, 
perhaps more importantly, the struggle for acceptance of oneself as a 
bicultural individual. Having realised one’s differentness in terms of 
cultural heritage this struggle begins. In bicultural terms, Hamilton’s story 
“The Irish Worker” can be regarded as a sequel to “Nazi Christmas”. The 
boy in the former story is to be placed between phases two and three in 
Kich’s model. He no longer suffers from his bicultural situation and has 
managed to establish himself comfortably in both cultures. Still, he does 
not seem entirely certain of his position and continues to observe the 
differences of German and Irish culture.

“Nazi Christmas” – The Bubble Bursts 
In the short story “Nazi Christmas”12025 the narrator describes the unpleasant 
events of one particular Christmas season in the 1960s.12126 During a reading 
Hugo Hamilton characterised the childhood of the young narrator as 
“living in a bubble”, in so far as the boy’s early experiences are largely 
confined to the domestic environment.12227 As soon as he steps out of the 
sheltered sphere of his home, however, the boy realises that he is differ-
ent; specifically that he is half-German. His mother is from Kempen, a  
 

21 John W. Berry (1998), “Acculturative Stress”, in Pamela Balls Organista – Kevin 
M. Chun – Gerardo Marín (eds.), Readings in Ethnic Psychology. New York & London, 
p. 117.

22 Berry – Kim – Minde – Mok (1987), p. 493.
23 John W. Berry (2006), “Acculturation: A Conceptual Overview”, in Marc H. Born-

stein – Linda R. Cote, Acculturation and Parent-Child Relationships. Measurement and 
Development. Mahwah (New Jersey), p. 16.

24 Kich, p. 305.
25 Hugo Hamilton (1996), “Nazi Christmas”, in Hugo Hamilton, Dublin Where the 

Palm Trees Grow. London, p. 9-15.
26 Cf.: “Eichmann went on trial for war crimes when I was around five years old” 

(Hugo Hamilton (1996), p. 10.).
27 Hugo Hamilton, “Reading”, Oscar Wilde Centre for Irish Writing, Trinity College 

Dublin, 12 January 1999.
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town west of the river Rhein.12328 Although there is no direct evidence pertain-
ing to the father’s nationality, it is reasonable to assume that he is, as Hugo 
Hamilton’s father, indeed Irish. This makes the narrator a “half-German 
Dubliner” and exposes him to all the stress a bicultural existence can 
entail.12429

 During the course of the story, the intensity of how people react 
towards the narrator and his siblings and accordingly their feelings of 
differentness and dissonance increase. In broad terms, the story moves 
from the friendly but insensitive man in the fish shop to the “childhood 
sport of mob sadism”.12530 Even if the joking ways of the fishmonger are quite 
different from the aggressive behaviour of the group of Irish children, 
they are part of the same phenomenon and contribute, albeit in different 
ways, to the feeling of dissonance that the children experience. 
 One of the features that evoke this feeling of difference is language. 
The story begins with the notion of language as a sign of dissonance. The 
children speak German with their mother while everybody around them 
speaks English. In an interview Hugo Hamilton remembers: “I’ve come to 
associate language with torture, in some ways”.12631 For the children, language 
also becomes an instrument of torture: 

It began with the man in the fish shop saying “Achtung!” 
and all the customers turning around to look at us. Even 
the people outside under the row of naked turkeys and 
hanging pheasants stared in through the window. We were 
exposed. Germans.12732

The words ‘it began’ are misleading since it is clear from many instances 
in the story that this is not the first time that something of this kind has 
happened. It is the beginning of a chain of events on one particular day 
in his childhood that the narrator remembers so vividly; this day in the 
Christmas season epitomises a childhood of differentness and dissonance. 
The fishmonger’s greeting in the form of the order “Achtung” (“attention”), 
probably directed at the other people in the shop, immediately singles out 
the mother and children, reducing German culture and Germanness to a 
military status. Ironically, women and children are the only groups that 
are (traditionally) not part of any armed forces.12833 The key sentence in this 
passage, however, is: “We were exposed” – it is clear for everyone to see 

28 Hamilton (1996), p. 12.
29 David Flusfeder, “A View from the Edge of Europe”, Times Literary Supplement, 9 

February 1996. 
30 Flusfeder.
31 Arminta Wallace, “First a Flight to Berlin, then a Refuge in Fiction”, in The Irish 

Times, 6 November 1990.
32 Hamilton (1996), p. 9.
33 Hamilton (1996), p. 9.
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that they are (half-)German.12934 The “naked turkeys” echo the narrator’s 
feelings; he feels “naked”, exposed to the world and vulnerable, anticipat-
ing a kind of psychological flaying.13035 The narrator would prefer to remain 
undetected but the ‘torture’ is not quite over yet:

There was a chance they [the people in the shop] might 
have overlooked the whole thing if it wasn’t for the man 
in the fish shop trying out some more of his German. All 
the stuff he had picked up from films like Von Ryan’s Express 
and The Great Escape.
     “Guten Morgen,” he said leaning over the counter, then 
leaning back with an explosive laugh that acted as a trade-
mark for his shop […]. 
      “We haff ways of making you talk,” he said to us when-
ever we refused to perform for the benefit of his customers 
and say a few words in German.13136

Significantly, the fishmonger with his “half-baked notions of Germanness 
[that are] entirely informed by war movies” makes the children perform 
part of their cultural and ethnic heritage, which is a very degrading expe-
rience for the narrator.13237 For the man in the fish shop it is a performance 
but for the narrator it means far more: part of his identity becomes a freak 
show. Even if the man is clearly joking and not quite aware of the implica-
tions of what he asks the children to do, the narrator experiences the 
whole incident as utterly distressing and degrading. For a bicultural child 
there is nothing worse than being made the object of ridicule because of 
his or her cultural heritage. But the man tops the scene with a last blow, 
as it seems to the narrator: “‘Halt! We must not forgetten der change’”.13338 

To the fishmonger this may sound like a German sentence but it is not; a 
German person without any knowledge of English would certainly not be 
able to understand him. He has no intention to humiliate the children; he 
tries to be funny, perhaps even out of a vague uncertainty and unfamiliar-
ity with people from a non-Irish background, not realising that this humour 
is at the expense of the children.
 Thus, the children are exposed to misrepresentations and clichés of 
their language, but they are helpless in the face of this overwhelming and 
confusing situation: “Like our mother, we were too shy and unable to 
respond to these contortions of language”.13439 They are “too shy” and too 
intimidated to react in ways other than being silent or reluctantly going 

34 Hamilton (1996), p. 9.
35 Hamilton (1996), p. 9.
36 Hamilton (1996), p. 9.
37 Flusfeder.
38 Hamilton (1996), p. 9.
39 Hamilton (1996), p. 9.
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along with confirming clichés. In Kich’s terms, they experience their 
‘differentness’ as ‘dissonance’. Defining the difference between these two 
terms he states: 

Differentness can be seen as neutral, based on an objective 
comparison process […]. Dissonance, however, often an 
uncomfortable and negative experience of conflict, implies 
a negative judgement about the difference, where the 
comparison process results in an experience of devaluation 
and discrepancy.13540 

These perceptions of ‘devaluation’, ‘discrepancy’ and overall mental 
tension caused by the clash of two cultures within one individual, is called 
“acculturative stress”.13641

 Flusfeder goes so far as to say that the “narrator, his older brother Karl 
and their sister Amelia, are cursed by difference”.13742 To the narrator being 
bicultural and having a dual heritage is indeed a torture, a constant battle 
with his surroundings and himself. The narrator depicts with astonishing 
simplicity how the feeling of being different becomes a very negative and 
frightening experience: 

There was something about us that made people laugh, or 
whisper, or stop along the street quite openly to ask the 
most bizarre questions; something that stuck to us like an 
electronic tag.13843 

Being half-German is something that people in Dublin in the 1960s find 
peculiar. The narrator differentiates between three different types of reac-
tions with, as it seems, a decreasing degree of humiliation for the children: 
through their differentness the children become the object of ridicule, 
they are even openly laughed at; people whisper behind their backs and 
make them feel very uncomfortable, as if there is something inherently 
comical, peculiar and ‘strange’ about them; people asking them ‘bizarre 
questions’, perhaps even with good intentions, also gives the children the 
impression that they do not belong. 
 Moreover, the German words used by the Irish people in the story, 
the “gibberish of German”13944 as the narrator calls it, are either violent, 
connected to the military or outright Nazi slogans: “Achtung”14045, “Achtung! 

40 Kich, p. 306 (stress added).
41 Cf. for example Berry – Kim – Minde – Mok (1987), p. 493.
42 Flusfeder.
43 Hamilton (1996), p. 9.
44 Hamilton (1996), p. 13.
45 Hamilton (1996), p. 9.
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Get the Krauts”14146, “Donner und Blitzen”14247, “Gotten [sic], blitzen…Himmel”14348, 
“Heil Hitler”14449, “Sieg Heils”14550. The negative impact of these “warcries”, as 
the narrator puts it, is apparent since the picture of Germanness that they 
see drawn by the Irish people is solely connected with World War II or 
rather with American war movies such as The Great Escape.14651 Thus, the 
narrator’s remark: “Everywhere we went, the German past floated on the 
breeze after us” refers to a German past that is marked by images and 
connotations of violence.14752 
 The type of Germanness that is projected onto the children, even by 
the “friendly” man in the fish shop, is that of an aggressive and militant 
people.14853 Despairingly, the narrator realises: “It didn’t help that Eichmann 
went on trial for war crimes when I was around five years old. So I was 
called Eichmann, or sometimes Göring. My older brother usually went 
under Hitler or Himmler”, the word Nazi would always be the first conno-
tation of Germanness, even in Ireland.14954 

 Of course, the children have little concept of what the word Nazi really 
entails. During the snowball execution the narrator reveals: “All of it meant 
little to us. It was as though the terms were being invented there and then, 
as though they came from somebody’s perverse imagination. One of them 
said something about concentration camps, and gas chambers”.15055 Naturally, 
Nazi-Germany means little to the children; they were born after the war 
and it is hard to imagine that this period in German history was discussed 
over the dinner table with relatively young children. 
 More importantly, the prejudices the children encounter are in sharp 
contrast to their own experiences of Germanness. While Germans are 
branded as a violent and militaristic people, at home the children experi-
ence German culture in terms of  “the smell of baking”15156, “sweets” on St 
Nicholas Day15257, “candles”15358, the sounds of the “Cologne Children’s Choir”15459 
and “Glühwein”15560. Their only source of reference as far as Germanness is 
concerned is, since they live in Dublin, their home. And the cosy 
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and peaceful domestic environment is at odds with the image they are 
confronted with by some of the Irish people around them. The reactions 
of the people they encounter are “a constant reminder of the discrepancy 
between their developing self-perceptions and others’ perceptions of 
them”.15661

 The children cannot cope with this discrepancy and are frightened 
by the obvious gap between their own conception of their Germanness 
and the others’ notions of what Germanness is supposed to imply. Every 
time they leave the house they dread to be confronted with this discrep-
ancy. In the fish shop, the narrator feels “exposed”, not only to the looks 
of the customers but worse, they are found out.15762 Naturally, they try to 
hide and avoid being exposed again:

It didn’t help either that on those shopping trips into town 
before Christmas, our mother talked to us in German on 
the bus. Just when we began to enjoy the comfort of anonym-
ity, she would say “Lass das sein” (“Stop that”) in a harsh 
German tone and the passengers would turn around to 
stare again.15863  

They have come to fear the looks of other people reminding them of their 
differentness. This is a very common feature among bicultural and biracial 
children; Kich states that many “are ashamed and outraged at being so 
persistently judged by their being different”.15964 The children in “Nazi Christ-
mas” are not outraged, they are far too intimidated but they slowly become 
ashamed and afraid of their Germanness, even though they are ‘only’ 
half-German. 
 Thus, what the narrator calls ‘the comfort of anonymity’, of people 
not knowing of their German heritage, becomes a vital part of their lives; 
in essence, the narrator tries to deny his German heritage but the result-
ing “feeling of marginality” leads to “anxiety” and acculturative stress.16065 
In his attempt to resolve the inherent conflict of his biculturalism, the 
narrator even shows tendencies to adopt the clichés of Germanness 
inspired by American war movies. The choice of words here almost suggests 
that he is a German spy trying to infiltrate Irish society: “The word was 
out. Our assumed identity as Irish children was blown.”16166 While the chil-
dren assume this identity in order to maintain the ‘comfort of anonymity’, 
the implication is that they pose a threat or a danger to Ireland and that 
 

61 Kich, p. 307.
62 Hamilton (1996), p. 9.
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 just being German suffices to disrupt the peace in Dublin. It is indicative 
of the level of stress the narrator must feel that he interprets a harmless 
feature of his home life in terms of potential conflict: “At the same time 
we knew we were the only house with real candles, almost like a sign to 
the outside, a provocation.”16267 Not only do they experience their different-
ness as negative and distressing but as a provocation to the outside world; 
being half-German and insisting on showing it is provocation enough. The 
“profane secret” is revealed, the great sin of Nazi-Germany follows them 
and inevitably they become part of it.16368 

 The narrator even connects certain aspects of the weather with the 
nationality of his family: “The snow seemed to be a German invention 
too.”16469 This irrational association shows how deep the narrator feels his 
differentness and that he concludes that the dissonance he experiences 
within himself has some negative influence on his surroundings in the 
form of various disturbances of normality in Dublin. 
 Moreover, he comes to believe that his German heritage makes him 
inherently different from the Irish people around him: “We lacked the 
Irish instinct for blending in with the crowd, that natural expertise of 
human camouflage.”16570 Clearly, this is not the thought of a child but rather 
the narrator looking back. But nevertheless the boy seems to think that 
there is something innately different about him that sets him and the rest 
of the family (perhaps with the exception of the father) apart from every-
one else. The narrator experiences his differentness as deeply stressful, 
even displaying almost paranoid tendencies in that he sees his very exist-
ence as a provocation and disturbance. The psychological impact of this 
dissonance is added to by the impression that being German, or half-
German for that matter, is somehow ‘bad’. Thus, even though the events 
– i.e. the man in the fish shop, the journey on the bus, the candles etc. – 
seem rather trivial, the stress they cause is immense and they ought to be 
seen as stressors in the context of an acculturative process, not as causes 
of stress in themselves. These incidents are manifestations of the internal 
conflict within the boy and probably his siblings. Through alienation and 
marginalisation the boy has become frightened and intimidated because 
he cannot deal with his internal conflict caused by his dual cultural herit-
age. He therefore experiences everything that is remotely connected with 
differentness in an extreme way. It is as if his internal dissonance has 
become some type of magnifying glass. Thus, the level of acculturative 
stress that the boy experiences is high, leaving him frightened, confused 
and always slightly ‘on edge’. 
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Digression: Prejudice and Violence in “Nazi Christmas”
In order to explain the climax of “Nazi Christmas”, the verbal and physical 
attack upon the narrator and his brother and sister, and its significance 
for the story, the question of prejudice is significant. Thus, one may ask: 
what kinds of prejudice are we, or rather the narrator in “Nazi Christmas” 
dealing with? The OED defines prejudice as “a feeling, favourable or unfa-
vourable, towards any person or thing, prior to or not based on actual 
experience.”16671 This contains the basic ‘ingredients’ of the phenomenon of 
prejudice: firstly, prejudice can be a projection of both positive and nega-
tive attitudes although “ethnic prejudice is mostly negative”.16772 Accordingly, 
we will concentrate on prejudice ‘against’ and not ‘in favour’ of ethnic 
and cultural groups. Secondly, prejudice is usually based not on actual fact 
but on hearsay or generally held beliefs. In other words, prejudices are 
generalisations and stereotypes attributed to a certain ethnic group. Allport 
states: “No one can possibly know all refugees, Catholics, or Orientals. 
Hence any negative judgement of these groups as a whole is, strictly speak-
ing, an instance of thinking ill without sufficient warrant.”16873 Thus, preju-
dices such as: Germans are racists, Jewish people are greedy, black people 
are dirty, Polish people are always drunk, Irish are notoriously rebellious 
etc., are connected with groups. Ethnic prejudices do not reflect individu-
als but conceptions of the group an individual belongs to. Allport stresses 
this by redefining prejudice as “an avertive or hostile attitude toward a 
person who belongs to a group, simply because he belongs to that group, 
and is therefore presumed to have the objectionable qualities ascribed to 
the group.”16974 Thus, certain characteristics connected with a certain ethnic 
group are transferred to the individual with the silent understanding that 
a particular member of a group is like all the other members of that 
group. 
 But one important distinction must be made, as Aboud points out: 
“Stereotypes are rigid, overgeneralised beliefs about the attributes of ethnic 
group members whereas prejudice is a negative attitude.”17075 In other words, 
overgeneralisations such as: all Germans are punctual, tidy and well--
organised or all English people like football, are stereotypes, projecting a 
certain characteristic onto all members of a particular group. Following 
these two examples a prejudice against Germans and English people could 
be: all Germans are punctual, tidy and well-organised, and therefore 
secretly preparing for the next war or all English people are (potential) 
football hooligans. While stereotypes reflect a lack of information and 
knowledge, prejudices display an uninformed and negative or hostile 
attitude that cannot be argued with because it is not based on fact or 

71 Oxford English Dictionary (1961), Vol. VIII. Oxford, p. 1275.
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rational thinking. In other words: “Prejudgements become prejudices only 
if they are not reversible when exposed to new knowledge.”17176 In addition, 
prejudice requires a certain negative or hostile behaviour pattern or as 
Aboud terms it: an “[…] organized predisposition to react negatively.”17277 
This predisposition must be ‘organised’ in the sense that a certain type, if 
not always the same or with the same intensity, of reaction follows. Thus, 
prejudice evokes a negative response or behaviour of some kind, i.e. talk-
ing ill of a certain group, discrimination or even violence. 
 Following the distinction between stereotyping and prejudice the 
fishmonger in “Nazi Christmas” tends to overgeneralise. As we have 
mentioned earlier, the choice of words – i.e. military language – and his 
references to the Second World War are stereotypes rather than heart-felt 
prejudices. The narrator even points at the source of information: “All the 
stuff he had picked up from movies like Von Ryan’s Express and The Great 
Escape.”17378 Indeed, judging from his behaviour, the fishmonger’s knowledge 
of German and Germanness seems to be inspired by films, a rather limited 
and perhaps not the most reliable or objective source. Consequently, the 
narrator is confused because he cannot reconcile these stereotypes with 
his own positive perceptions and experiences of Germanness, i.e. Christ-
mas songs, German Christmas traditions, sweets etc. 
 But such phrases as ‘Achtung! Get the Krauts’, ‘Sieg Heil’ or being called 
Hitler, Göring, Eichmann or Himmler are much more specific or “organized” 
and more indicative of acts of prejudice.17479 We find the overgeneralisation 
in the identification of all Germans, or half-Germans for that matter, as 
Nazis and the negative reaction, i.e. shouting and even violence in the form 
a “neat karate chop”.17580 Significantly, while the fishmonger uses stereotypes, 
because he knows that calling them Nazis is inappropriate, the prejudicial 
attitudes seem to come from children, either in school or in the street. In 
his study Children & Prejudice Aboud states that there is no indication that 
children are more or less prejudiced than adults. But, 

the psychological structures of children are generally 
simpler than those of adults, in the sense of being less 
differentiated and less integrated. Similarly, we should 
expect the structure of prejudice to be simpler in children, 
perhaps less organized and perhaps less categorical […]. It 
may be useful, therefore, to think of rudimentary forms 
of a prejudiced attitude, which precede the adult form.17681 
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Therefore, the openness of the Irish children’s behaviour and antipathy 
can be attributed to the assumption that they have a simpler view of time 
and history. Given the rather unrefined and undifferentiated character of 
most of the American war movies in the 1950s and 1960s, some of which 
were part of “the Allied Powers[’] extensive propaganda campaign”, chil-
dren may easily come to misleading or vague conclusions.17782 Children also 
have a more limited perception of time and might not attribute Nazi 
Germany to the past in the same way as adults would; indeed, it might 
not occur to children that ‘Nazi Germany’ is a chronological category at 
all. Assuming that the Second World War is the predominant factor in 
German history, they might even conclude that all Germans have always 
been and will always be Nazis. They would also have learned that Nazis 
are ultimately evil. Thus, the extreme and simple conclusions an Irish 
child may draw would be: all Germans are Nazis, in past, present and 
future and all Nazis are evil. Even though this may oversimplify the matter, 
it seems apparent that certain elements drawn from these conclusions, 
of course to varying degrees, are indeed the motivation behind the described 
antilocution and the occasional physical violence. Also, if we assume that 
a child’s perception of Germanness and German history is simpler than 
an adult’s, their reactions and behaviour patterns seem to be simpler, 
more open and less refined. We do not want to insinuate that children are 
more prejudiced or violent than adults but within the dramatic scenes 
that the story depicts, an adult, for the reasons given above, would be less 
likely to shout verbal tirades such as ‘Sieg Heil’ or ‘Heil Hitler’ at the narra-
tor and his siblings.
 However, the attack that the narrator and his brother and sister suffer 
at the hands of a group of Irish children does not appear to be primarily 
inspired by prejudicial hatred. Even the narrator suggests that ethnic 
prejudice is not the initial cause of the attack but a convenient circum-
stance. Admittedly, it is not possible to draw a clear line between these 
two factors. However, there are some subtle indications in the text that 
hint at the motivation for the group’s behaviour. There is no personal 
grudge since the narrator states: “[…] we were ambushed in the lane by a 
gang of boys we had never seen before.”17883 It appears rather that the narra-
tor and his siblings happened to be in the wrong place at the wrong time. 
The Irish children do not seem to have any apparent reason for the attack 
and appear to just want to ‘pick a fight’. Even though the narrator’s older 
brother is pushed against a wall with the words: “You Nazi bastard”, this 
reaction seems to be a bit extreme for the occasion.17984 However, Root notes 
that “[f ]or those children who are products of interracial unions during  
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foreign wars (i.e., WW II, Korean War, Vietnam War), fear of the ‘enemy’, 
translated into national hatred towards the ‘enemy’, may be projected 
onto interracial families and their children.”18085 In the case of “Nazi Christ-
mas” it seems unlikely that the Irish children in the story have developed 
such an antipathy towards the narrator and his siblings. Even though war 
movies or hearsay might inspire antipathy, there does not seem substan-
tial enough grounds to account for the physical attack. 
 Significantly, the narrator states: “Amelia stopped resisting and they 
stopped putting snow under her jacket because she wasn’t contributing 
to the fun.”18186 ‘Fun’ is the key word that reinforces the impression that the 
attack is part of a game. Hence, when the game appears to become boring, 
since none of the victims is ‘contributing to the fun’ any longer, by means 
of sheer “inner defiance”, the attackers have to come up with a new game: 
“‘What will we do with these Nazi fuckers?’ the leader asked, holding his 
stony white disc up to our faces.”18287 In order to be able to continue with the 
game they put the three children on trial. Perhaps informed by movies, 
they seem to re-enact the Nürnberg trials of Nazi war criminals, much in 
the style of “re-fighting a Hollywood version of the war” as part of a game.18388 
Not that there is any doubt about the verdict but the Irish children need 
some type of justification for the continuation of violence. Even the 
mentioning of “concentration camps, and gas chambers” appears a bit 
hollow and functions primarily as an indirect justification in order to be 
able to increase the violent nature of the attack.18489 Thus, one could conclude 
that the prejudice towards the half-German children is more or less a 
convenient circumstance.
  Still, although the whole situation seems to have the character of a 
game the presence of prejudice is apparent. Would the attack have been 
carried out if the children were not half-German? Would it have been 
carried out with the same vigour? The atmosphere of prejudice is pervasive: 
we find the over-identification of the half-German children as Germans, 
the stereotyping of all Germans as Nazis and the ‘organised reaction’ in 
the form of the assault, the ‘trial’ and the ‘execution’. In this case it seems 
that game and prejudice complement each other in the minds of the 
attackers. Thus, the assault and the ‘trial’ are as much a manifestation  
and a re-enactment of prejudice as they are a pastime and an outlet for 
aggression. 
 Although the prejudicial tendencies of the Irish children are somewhat 
diminished by their limited and simple perception as well as the game-like 
character of the assault, the impact on the narrator as a child is immense,  
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hence the title “Nazi Christmas”. There is a lot of confusion on the narra-
tor/child’s part as well because he cannot grasp how Christmas songs, 
sweets etc. relate to gas chambers, concentration camps and World War 
II. Additionally, his knowledge of this period of German history is fairly 
limited: “Whenever I asked my mother about the Nazis I saw a look in her 
eyes somewhere between confusion and regret.”18590 Naturally, having little 
idea who ‘the Nazis’ were he asks his mother since she is the German link. 
Not surprisingly, his mother does not seem prepared to talk about this 
topic. It seems that the mother brushes the topic off in many cases and 
thus making it even more difficult for her children to understand the 
discrepancy of the different conceptions and manifestations of German-
ness: “Our mother told us to ignore them. We were not Nazis.”18691 
 However, in psychological terms the assault by the group of Irish 
children marks the peak of the acculturative stress that the narrator expe-
riences as a child. Significantly, the last sentence: “‘It’s only snow’”, is an 
attempt to play down the importance of the situation and becomes part 
of the quiet endurance.18792 But the snowballs the Irish children throw at 
them take on a metaphorical significance. The snowballs seem to embody 
the hatred, the stereotypes and the prejudices that are constantly being 
‘flung’ at the children. The narrator describes the snowball that hits him 
“with a flash of white” in the eye as “a hard lump of icy stone”.18893 Not only 
are the snowballs hard and icy but so is the wave of hatred that the children 
feel. 
 This particular memory is of special significance in a bicultural context. 
Several scientific studies, interviews and cases mention how many bicul-
tural, biracial or otherwise marginalised children clearly recall stones or 
other objects being thrown at their heads. Stonequist, for example, records 
the memories of a Jewish boy growing up in the USA who was attacked by 
children of Polish origin who threw stones at him and his brothers shout-
ing anti-Semitic insults.18994 It is not peculiar that this happened but it is 
important that both the man in Stonequist’s interview and the narrator 
of “Nazi Christmas” remember an incident of this kind so vividly. The 
metaphorical importance of one’s head being attacked can be taken quite 
literally: the boy is exposed to something that he cannot understand and 
that causes deep psychological stress.
 As far as biculturalism and the acculturation process is concerned, the 
boy in the story can be placed at stage one of Kich’s model. The gap between 
the boy’s self-perception and how he is perceived by others leaves him 
utterly bewildered. The title “Nazi Christmas” summarises these two 
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different perceptual viewpoints. For the narrator s a boy Germanness 
around Christmas has only positive connotations and yet, he is called a 
Nazi; these are two things that the child cannot reconcile. Additionally, 
the feeling of ‘differentness’ turns into ‘dissonance’ and confusion, making 
the boy feel completely at odds with his surroundings. The level of accul-
turative stress and psychological strain on the developing child is very high 
and the story shows no resolution to the dilemma of biculturalism, within 
which the boy finds himself.

“The Irish Worker” – Assertion of the Self 
While in “Nazi Christmas” the level of acculturative stress the boy experi-
ences threatens to seriously affect his developmental process, it is of utmost 
importance to see biculturalism as a development, not a dead end street of 
despair. Hamilton seems to acknowledge this in “The Irish Worker”19095, which 
can be read as a sequel to “Nazi Christmas”.  “The Irish Worker”, then, is 
also based on the experiences of a boy, most probably the same boy as in 
“Nazi Christmas”, but at a later stage in his life. The boy here is a teenager 
“studying for the Leaving Cert”.19196 The main characters in the story are the 
boy, his German mother and Mr McNally, the ‘Irish Worker’. 
 In terms of Kich’s model the boy has largely overcome the “struggle 
for acceptance from others”, which is the main feature in Kich’s second 
phase.19297 Although he does not feel the need to search for this acceptance 
he is still a bit insecure; for example in the case of their neighbour, Mrs 
Tarleton: “Mrs Tarleton trusted nobody. Not even us next door. Least of all 
us in No. 2.”19398 The silent implication is that a half-German half-Irish family 
in Dublin cannot be trusted; at least that is what the boy-narrator suspects. 
Still, Mrs Tarleton is mentioned only on the periphery of the story and the 
amount of acculturative stress, confusion and insecurity is insignificant 
in comparison with “Nazi Christmas”. Far more important is the aspect of 
“self-acceptance” and the “assertion” of a “bicultural identity”, phase three 
in Kich’s model.19499 The key points of the third phase are very much visible 
in Hamilton’s story: the “ability to define him- or herself positively”, a 
“stable self-acceptance” and the “assertion of the self”.195100 When reading 
the short story the positive and comfortable position from which the boy-
narrator acts and expresses himself is obvious. He is studying for his Leav-
ing Certificate, fearing most of all the “hounding force of the Christian 
Brothers”, like so many before him and with him, displaying the same  
anxiety before the final exams as most teenagers in his position feel.196101 In  
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other words, he seems quite comfortable with his life; apart from the 
suspicious neighbour, the boy-narrator does not mention any other sign 
of prejudice or violence against him. However, the strategy with which 
the boy asserts his identity is quite interesting: he observes, categorises 
and relates his observations to himself.
 From this perspective, one might picture the constellation of charac-
ters in “The Irish Worker” as triangular. He locates himself between his 
German and his Irish heritage, i.e. the German mother and the Irish worker 
and distances himself from both, which can be seen as the beginnings of 
the assertion of his own identity. The younger boy in “Nazi Christmas” 
identified, for the most part not voluntarily, with his German background; 
in “The Irish Worker” the boy distances himself somewhat from both the 
German and the Irish influence. In an attempt to find his own position 
and play a more active part in the development of his identity, he catego-
rises (sometimes even stereotypes) representatives of the two cultures 
according to what he perceives to be their significant attributes. Contem-
plating, for example, the tone of his mother’s evaluation of the storm, 
blowing some of the slates off the roof, he observes:

My mother repeated the words after him [the father] as 
she went to look at the damage. It sounded much more 
dangerous coming from her in German.
      “Das kann enorm gefärlich [sic] sein,” she said, seeing 
the broken slates.197102

For him the English sentence: “That kind of thing is very dangerous”, 
sounds far more “dangerous” in German, simply because it is German.198 103It 
is a very common cliché that the German language sounds dramatic but 
there seems to be another reason why the boy perceives the German 
sentence as more serious. ‘That kind of thing is very dangerous’ and the 
German ‘Das kann enorm gefährlich sein’ (‘This can be extremely danger-
ous’) differ somewhat; not only is the German word ‘enorm’ stronger than 
‘very’ but ‘kann’ (‘can’) opens a whole range of things that might 
happen.199104Indeed, the mother imagines all kinds of worst-case-scenarios: 
“It [the slate] could have sliced someone in the neck. Or it could have 
chopped someone’s shoulder. Or imagine if somebody got that on his 
head.”200 105Whether such a trait is typically German or not is irrelevant; the 
reaction of the boy is far more important in this context. Thus, recognising 
his mother’s ‘imagine-the-worst attitude’ he wonders whether such an  
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attitude is really justified under the circumstances and almost ridicules 
his mother: 

‘Jemand konnte [sic] das auf den kopf [sic] kriegen.’ Jemand, 
somebody. The only person going out at that time was my 
father. Besides, the slates had fallen during the night. The 
morning was calm and seemed to promise a summer’s day. 
There was no danger. The damage began to reduce from 
what seemed like three or four slates at first down to one 
grey slate broken into many pieces.201106

Of course, the somewhat mocking voice of the narrator and the boy’s 
thoughts are inextricably linked. By observing, evaluating and categorising 
he slowly creates his own perspective, no longer relying fully on defini-
tions by others, which so oppressed the boy in “Nazi Christmas”. The boy 
in “The Irish Worker”, however, is still at an early stage of what Kich calls 
the ‘assertion of the self’ since he defines himself by means of contrast. 
Still, being able to look at one’s cultural heritage and its representatives 
from the distance of an observer is an important step in coping with 
biculturalism and quite an achievement for a teenager of his age. 
 His mother seems to be the boy’s only representation of Germanness 
he can refer to and by observing her he tries to guess at what is German 
about her. Thus, his observation is a tendency to imagine a worst-case 
scenario in the face of one broken slate; the second feature that stands 
out is control of the family and particularly Irish workers who she thinks 
are not up to the German standard as far as working discipline is concerned. 
The boy states: “Suspicion was her way of maintaining order”, not only in 
the family but also with the Irish worker.202107 Amused, the boy listens to his 
mother’s attempts to locate Mr McNally and therefore control his work. 
In Mr McNally, then, we find some elements of a modern type of “stage 
Irishman”203108; he has an “honest face”204109, is “not without charm”205110 and 
obviously is not the hardest working man in Ireland, since he has fallen 
asleep on the roof. The important thing here is not Mr McNally himself 
but the boy, who is not in the least surprised that the worker fell asleep 
after finishing the job. In fact, he sympathises with the worker saying: “I 
was in the same boat as Mr McNally. With no further cause to deviate, I 
returned to my room.”206111 
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 Thus, the advanced stage in the bicultural development process 
compared to “Nazi Christmas” is apparent. The boy in “The Irish Worker” 
does not experience his dual cultural heritage as a burden. He does not 
feel marginalised any longer and seems quite comfortable with his posi-
tion, which in turn enables him to understand his mother and anticipate 
the worker’s behaviour and attitude. The boy is just at the beginning of 
phase three of Kich’s model and has clearly gained a positive view and 
attitude of himself as a bicultural person. It appears more than likely that 
in time he will regard his dual cultural and lingual heritage as “beneficial”, 
as is often the case with individuals.207112 Thus, the one-way street of the 
terrors of biculturalism that “Nazi Christmas” describes is not the final 
outcome, but only a stage in the developmental process. Still, as Kich 
points out, the assertion of a bicultural identity is an “ongoing and unfin-
ished process”208113; in other words, coping and eventually even enjoying the 
benefits of biculturalism is a life-long challenge and, although the boy 
seems to be quite comfortable with his position, he still seems to long for 
an unattainable simplicity, for him, represented by a monocultural frame 
of reference: “I’d love to know things that could never be con tradicted.”209114 
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Sémiotique élémentaire dans L’Eau des 
collines ou pour une poétique de Pagnol 

Hans Färnlöf

Éternel chanteur de la Provence, Marcel Pagnol a été victime d’une réduc-
tion caractéristique des auteurs classés comme « régionaux » ou « populai-
res ». Le manque d’ouvrages critiques portant sur son œuvre littéraire est 
patent, et les manuels de littérature contiennent tout au plus quelques 
notices concernant son œuvre de cinéaste. C’est pourquoi nous voudrions 
mettre en valeur Pagnol romancier en invitant le lecteur à la découverte de 
quelques aspects de son œuvre qui, tout en étant profondément attachés 
à la Provence, montrent de façon évidente que l’auteur est non seulement 
un « poète provençal » mais encore et surtout poéticien universel. Plus préci-
sément, il s’agira dépasser la simple lecture référentielle ou le pittoresque 
afin d’étudier comment les quatre éléments (eau, feu, air et terre) sont des 
entités structurantes essentielles dans L’Eau des collines2101. Soulignons alors que 
cette étude n’emprunte pas la méthodologie d’un Bachelard. Si nous 
parvenons à dégager des significations multiples en étudiant leurs varia-
tions figuratives, ces significations trouveront, d’abord et toujours, leur 
place et leur fonction dans une logique et un système sémiotiques, mani-
festes dans le texte, plutôt que dans une logique psychique, supposée 
ancrée dans les profondeurs de l’écrivain ou de l’humanité. C’est dans une 
perspective sémiotique que nous considérerons l’étroite relation qui existe 
entre les personnages principaux et les quatre éléments pour ensuite déga-
ger la thématique de la vie et de la mort liée aux quatre éléments avant de 
clore l’étude par quelques remarques sur le riche symbolisme du récit.

Les éléments des personnages principaux
Par les effets réitérés de l’hypotypose, le lecteur peut bien, en lisant L’Eau 
des collines, avoir l’impression de voir s’étendre devant lui le paysage proven-
çal. Toutefois nous voudrions montrer que les descriptions ne se réduisent 
pas à n’être que des notations pittoresques ou des renvois référentiels. 
Bien au contraire, elles sont le résultat d’un travail de composition qui 
nous renseigne sur une certaine poétique chez Pagnol. Afin de procéder à 
un premier inventaire de cette poétique, nous analyserons les relations 
qui existent entre les quatre éléments et les personnages principaux. En 
effet nous verrons que chaque personnage principal occupe un pôle drama-
tique dans l’intrigue auquel nous pouvons associer un élément précis. Il  
 

1 Ce diptyque comprend les romans Jean de Florette et Manon des sources par Marcel 
Pagnol, édités chez Fallois en 1988.



82

s’agira alors de définir des relations dominantes (d’après les formalistes 
russes), c’est-à-dire des relations qui s’imposent à la lecture comme les 
tendances sémantiques les plus fortes. Cela n’exclut nullement l’existence 
d’autres rapports importants entre tel personnage et un autre élément. 
Exemplifions avec Manon, l’héroïne. Vivant dans une grotte et passant ses 
journées dans les collines avec ses chèvres, c’est une oréade provençale, 
comme en témoigne l’impression d’Ugolin : 

[...] il sentait obscurément que cette dansante fille, encore 
fraîche de l’eau lustrale de la pluie, était la divinité des 
collines, de la pinède et du printemps.2112 

Manon est un pur être de la nature et, dans une certaine mesure, elle 
incarne tous les éléments. Toutefois, comme son épithète (« des sources ») 
l’indique, son élément dominant reste indéniablement l’eau. Passons main-
tenant au texte pour voir pourquoi cette épithète est parfaitement justi-
fiée.
 Mentionnons d’abord quelques circonstances flagrantes : Manon est 
la propriétaire légitime de la source des Romarins (héritée de son père), 
elle survit dans les collines dans une grotte avec une source intarissable, 
elle localise la source-mère du village des Bastides. En plus de ces faits 
évidents, elle entretient d’autres rapports avec l’eau tout au long du roman : 
c’est elle qui arrose les plantes de courge avec laquelle son père pense 
nourrir les lapins ; c’est elle qui annonce à son père que des orages s’ap-
prochent ou bien que la citerne a tari ; c’est elle qui arrange les sources 
pour qu’elles coulent mieux. L’intrigue tourne autour de la question de 
l’eau, et Manon en est le personnage principal, ou l’héroïne, si l’on consi-
dère le diptyque dans son ensemble. Mais il est également possible de voir 
une certaine thématique aquatique dans ce qui touche à Manon. Celle-ci est 
moins évidente, principalement parce que son repérage suppose une 
lecture où l’on quitte le simple niveau de l’intrigue et l’idée d’un Pagnol 
simple conteur d’histoires locales.
 À lire le texte dans une perspective sémiotique, il devient clair que 
l’appartenance aquatique de Manon se construit aussi par accumulation 
de traits caractéristiques. Tout d’abord, le bleu (couleur qui se rattache 
bien évidemment à l’eau) réapparaît dans les portraits de Manon, qui a les 
yeux « bleu de mer »2123. Elle porte souvent le bleu aussi : « des espadrilles 
bleues », « une capeline bleue », « un foulard bleu », « une mantille de 
dentelle bleue »2134. L’eau apparaît aussi autour de Manon, comme par asso-
ciation métonymique. Lorsqu’elle va allumer la mèche pour la détonation 
qui devra permettre à son père de construire le bassin, celui-ci  regarde le  
 

2 Manon des sources, s. 62.
3 Manon des sources, s. 20.
4 Jean de Florette, s. 154 & s. 202, Manon des sources, s. 23 & s. 190.
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visage de sa fille, « penché vers lui entre deux longs flots de boucles verti-
cales »2145. Or des flots verticaux ne sont autre chose que l’image de la pluie. 
Dans ce beau passage, Jean de Florette, désespérément en quête d’eau, 
confond l’eau tellement souhaitée avec les cheveux de sa fille tant aimée. 
Ou bien, lorsque Ugolin est monté dans les collines pour rencontrer Manon, 
il entend s’approcher les chèvres de la bergère, dont le galop « crépitait 
comme une pluie »2156. Même le troupeau de Manon fait un bruit qui rappelle 
l’eau.
 Voici quelques exemples rapides qui indiquent la façon dont Pagnol 
confère un statut thématique à Manon. Elle n’est pas simple fonction, ou 
actant, réduite à jouer un rôle dans l’intrigue : elle occupe aussi un rôle 
(ou pôle) dans la configuration esthétique. Ce rôle devient d’autant plus 
saillant lorsque nous le confrontons avec ses opposants : le Papet et Ugolin. 
Car, face à l’eau et le bleu de Manon, nous trouvons le feu et le rouge 
(parfois complété par le jaune) des Soubeyran. Déjà au niveau de l’intrigue, 
le Papet et Ugolin s’opposent à l’eau, puisqu’ils bouchent la source des 
Romarins. Cependant ils n’opèrent aucun incendie ou autre activité direc-
tement lié avec le feu. C’est donc au niveau symbolique ou métaphorique 
qu’il faut chercher les traits que nous pouvons associer au feu.
 Ces traits ne manquent pas. Dans l’intrigue, le plan des deux paysans 
consiste à faire partir l’étranger Jean Cadoret grâce aux effets dévastateurs 
du soleil, du feu du Midi : en voyant l’impossibilité de faire face au climat 
sans avoir une source près de la ferme, Jean Cadoret devra abandonner 
son projet de devenir paysan et quitter le lieu. Le soleil, et par métaphore 
le feu, est donc leur complice principal. Mais le feu se voit aussi, de maniè-
res différentes, dans le tempérament des deux Soubeyran. Le Papet est de 
nature colérique. Lorsqu’il se fâche contre Pique-Bouffique après que ce 
dernier lui a lancé des insultes, nous lisons : « les flammes rouges de la 
colère dansèrent devant ses yeux »2167. Notons au passage la mention de la 
couleur rouge (nous y reviendrons tout à l’heure). Le feu représente aussi 
la passion (ou la « flamme ») amoureuse. Ironiquement, les deux seuls 
personnages visiblement passionnés dans le diptyque sont justement le 
Papet et Ugolin : Manon et Bernard, le couple amoureux, ne montrent 
guère d’emportement dans leur amour. Papet ne s’est jamais remariée à 
cause de l’histoire de Florette ; Ugolin meurt de son amour pour Manon. 
 Mentionnons enfin la « colorisation » des personnages. Même s’il est 
décrit parfois avec d’autres couleurs dans le récit, le Papet a des cheveux 
« d’un blanc jaunâtre strié de quelques fils roux »2178. Le jaune et le rouge 
s’attachent naturellement au feu, lien par ailleurs explicité par le Papet 
lorsqu’il raconte à Ugolin l’histoire d’un incendie : « Une étincelle rouge, 

5  Jean de Florette, s. 282.
6 Manon des sources, s. 62.
7 Jean de Florette, s. 50.
8 Jean de Florette, s. 16.
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comme tes cheveux... »2189. Ugolin, plus exposé que son parent, accumule le 
jaune et le rouge. Il a une « tignasse rousse », les « yeux jaunes, bordés de 
cils rouges », des « rouges frisettes », il est même apostrophé de « chouette 
rouge » par Pique-Bouffique21910. On remarquera aussi qu’il cultivera des 
œillets rouges dans le second roman et qu’il meurt suite aux effets d’un 
abcès qui prend la forme d’une « bosse rouge et jaune »22011.
 L’opposition centrale du récit entre d’un côté Manon et de l’autre le 
Papet/Ugolin, correspond donc, à un niveau plus profond, à celle entre l’eau 
(bleu) et le feu (rouge, jaune). Aussi la clôture du diptyque n’apparaît-elle que 
lorsque cette opposition s’est finalement « éteinte », avec la mort d’Ugolin 
et du Papet (c’est donc le feu qui est éteint par l’eau). Durant l’intrigue, 
l’opposition inconciliable se manifeste par une distance marquée entre les 
antagonistes. Dès sa première jeunesse, Manon recule d’instinct face au 
vilain paysan. Le refus de Manon, encore jeune fille, d’apprécier l’aide 
d’Ugolin suit le même schéma. Lorsque Jean de Florette apprend que Manon 
trouve Ugolin vilain, il lui rappelle que le paysan leur a donné des tuiles, de 
sorte qu’ils devraient tous le remercier quand il pleut. Or Manon, toujours 
impliquée dans la thématique de l’eau, ne pourrait accepter cette intrusion 
d’Ugolin dans sa demeure (et dans son élément). Dans le deuxième roman, 
elle s’enfuit lorsque Ugolin lui déclare son amour ; elle ne garde même pas 
le lapin (roux !) que celui-ci a planté dans son piège à elle, mais le donne à 
Bernard ; Ugolin tombe du lit en essayant de saisir Manon dans ses rêves (à 
la différence de l’instituteur, qui l’embrasse dans ses rêves). Quant au Papet, 
il reste constamment à distance de la famille Cadoret. Même après avoir 
appris que Manon est sa petite-fille, il ne l’aborde jamais.
 En tant que personnages principaux, Manon et Ugolin/le Papet accu-
mulent des caractéristiques qui les rattachent à leur élément respectif. 
Mais il est également possible de voir une distribution complémentaire 
des éléments pour ce qui est de Jean de Florette et de Bernard. En fait, pour 
ce dernier, il n’est pas difficile d’assigner un rôle précis. Grand garçon 
brun, son nom de famille est Olivier. Il est passionné de minéralogie, et donc 
associé à la pierre (il est même champion de pétanque !). Lorsque Manon le 
voit pour la première fois, il est en train de marcher dans les éboulis et de 
ramasser des cailloux. Dans le portrait initial du jeune homme, Pagnol 
précise aussi qu’il est « sans moustache : rasé comme une statue » (nos 
italiques)22112. Bernard amasse donc des éléments liés à la terre. 
 Quant à Jean de Florette, il est bien plus problématique de lire dans 
son personnage une appartenance prononcée à un élément précis. De 
toute évidence, on ne pourra l’associer à l’eau, puisqu’il se trouve en quête  
constante de cet élément. Malgré sa chaleur, notamment envers sa fille,  
 

9 Manon des sources, s. 68.
10 Jean de Florette, s. 18, Manon des sources, s. 78 & Jean de Florette, s. 50.
11 Manon des sources, s. 236.
12 Manon des sources, s. 27.
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il ne montre guère des traits que nous pouvons associer au feu. Cet élément 
s’oppose plutôt à toute son entreprise, comme nous l’avons déjà mentionné. 
Son ambition est de vivre près de la nature et d’être un homme de terre. 
Il veut cultiver la terre pour ensuite élever des lapins (qui doivent en plus 
se réfugier dans un système de tuyaux souterrain pour pouvoir échapper 
aux animaux hostiles). Il a aussi les yeux bruns. 
 Cependant son entreprise terrienne aboutit à l’échec. De façon symp-
tomatique, la mort surprend Jean de Florette lorsqu’il est en train de 
creuser un grand bassin, donc quand il s’enfonce de plus en plus dans la 
terre (ou sous-terre). Plus précisément, c’est un grand caillou qui retombe 
sur sa bosse suite à l’explosion de dynamite initiée par lui-même afin 
d’enlever des morceaux du rocher. C’est donc la terre et la pierre qui causent 
sa mort. Comme nous venons de le voir, ce sont là deux traits caractéris-
tiques de Bernard. Effectivement, le nouvel instituteur du village ressem-
ble à Jean de Florette : il est instruit, grand, brun, curieux - et adoré par 
Manon. Mais c’est lui qui formera un couple harmonieux avec Manon et 
qui s’installera avec lui dans la ferme des Romarins. Le vieux père est ainsi 
remplacé par le jeune héros et sa fille. Conformément à cette structure 
mythique, Manon « tue » son père (c’est elle qui allume la mèche de la 
détonation du bassin) pour ensuite le « dépasser » en trouvant la source et 
en s’intégrant au village (ce que le père n’a pas réussi à faire). Pour qui 
s’étonnera de nous voir dégager une structure mythique chez ce « simple 
conteur provençal », rappelons que Pagnol était un grand lecteur des clas-
siques et aussi traducteur de Virgile.
 Jean de Florette est donc une sorte d’antihéros, et on ne pourrait 
désigner ni l’eau ni la terre comme son élément principal. De façon simi-
laire, on ne pourrait prétendre que l’eau serait l’élément du Papet et 
d’Ugolin, même si tous les deux cherchent avec ardeur à se procurer l’eau 
et à dominer les ressources aquatiques qui sont mises à leur disposition. 
Certes, les autres relations considérées étant patentes, il n’est pas néces-
saire pour la pertinence de l’analyse d’assigner à tout prix un élément à 
Jean de Florette. Cependant, il nous reste à commenter un élément avec 
lequel notre antihéros entretient des relations significatives : l’air.
 Pour commencer, lorsqu’il arrive à la ferme des Romarins, il qualifie 
d’emblée l’endroit d’un « coin du Paradis terrestre »22213. Il s’inspire donc de 
l’élément air, du ciel (coin du Paradis) pour décrire son opposé, l’élément 
terre. La ferme est aussi celle des fermes qui se trouvent autour du village 
des Bastides qui est située le plus haut dans les collines. En fait, elle se 
trouve « au bord du ciel »22314. Et, Jean de Florette est constamment tourné 
vers le ciel, plutôt que vers la terre. Bossu de naissance, il se considère 
stigmatisé par la Providence et s’attend à être récompensé par d’autres 
moyens. Chaque pluie, dans son esprit, est considérée comme une preuve 
 

13 Jean de Florette, s. 106.
14  Jean de Florette, s. 31.
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de la bienveillance des puissances supérieures. Aussi caractérise-t-il la 
pointe de Saint-Esprit comme « diabolique »22415, puisqu’elle coupe les orages 
et empêche l’eau providentielle d’arriver jusqu’à sa ferme. Il estime donc 
entretenir une relation spécifique et privilégiée avec la Providence, attitude 
que nous pouvons qualifier de hybris et qui s’intègre parfaitement dans la 
structure mythique qui sous-tend le diptyque.
 En fait, si Jean de Florette ne réussit pas son entreprise, c’est qu’il est, 
au fond, un homme logique qui calcule et qui réfléchit. Il rend Ugolin 
terrifié en expliquant par coups de multiplications comment les lapins 
qu’il pense élever ont failli dévorer toute l’Australie. Il étudie les statistiques 
pour conclure qu’il est « mathématiquement impossible » que la sécheresse 
se poursuivra plus longtemps qu’il ne l’a prévu. Son attente, fondée sur 
les sciences, est souvent concrétisée en termes juridiques : « nous avons 
une créance de cinq jours de pluie »22516, autre exemple de hybris, où le person-
nage se mesure aux Dieux : de fait, l’homme ne peut rien exiger du ciel, 
il ne peut que recevoir. En outre, Jean de Florette estime Ugolin justement 
parce qu’il croit que son voisin n’est pas comme les autres paysans, envers 
lesquels il garde une attitude condescendante. Supérieur aux villageois 
des Bastides, il ne daigne jamais leur parler, choix délibéré qui lui coûtera 
indirectement la vie, puisqu’il n’apprendra pas l’existence de la source à 
cause de ce manque de communication. 
 Si l’on doit choisir un élément qui sied à Jean de Florette, ce serait 
donc l’air : vivant dans une ferme près du ciel, entretenant (selon lui) une 
relation constante avec le ciel, se tournant vers l’air, vers les idées, les 
statistiques au lieu d’accepter et d’embrasser pleinement le monde terrien, 
se donnant un certain air face à ceux qui l’entourent, et enfin occupant 
naturellement le pôle de l’air (du ciel) dans le deuxième roman, puisqu’il 
meurt à la fin du premier roman. Tout en reconnaissant que cette associa-
tion reste moins persuasive que les autres relations analysées, nous souli-
gnons néanmoins qu’elle reste pleinement logique pour ce qui est de 
l’intrigue globale. Et encore, comme nous l’avons souligné, il s’agit de 
relations dominantes, de tendances cohérentes et significatives, et non pas 
d’appartenances absolues. La cohérence de ces relations se résume comme 
suit : à la relation « naturelle » entre Manon et Bernard correspond la 
combinaison salutaire d’eau et de terre ; à la possible relation « bâtarde » 
entre Manon et Ugolin (Jean de Florette et Ugolin sont cousins) correspond 
l’opposition inconciliable entre l’eau et le feu ; au rapport saboteur entre 
le Papet et Jean de Florette correspond la combinaison annihilante de feu 
et d’air : au rapport destructif entre Ugolin et Bernard correspond la 
combinaison dévastatrice de feu et de terre. Toutes les combinaisons 
infructueuses aboutissent ainsi à la mort. C’est ce dernier champ théma-
tique, centré sur la vie et la mort, que nous allons étudier maintenant. 

15 Jean de Florette, s. 257.
16 Jean de Florette, s. 169.
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Le carré sémiotique des éléments
Pour analyser le champ thématique de la vie et de la mort (y inclus les pôles 
respectifs de non-mort et de non-vie) dans L’Eau des collines, il nous a semblé 
pertinent d’emprunter l’idée générale du carré sémiotique proposé par 
Greimas, sans pour autant procéder de façon aussi minutieuse que le 
célèbre sémanticien. En effet, il n’est pas nécessaire d’analyser la totalité 
des sèmes formant le sens de chaque lexème pour dégager les relations 
logiques qu’entretiennent les quatre éléments et sur lesquelles repose la 
thématique de la vie et de la mort dans le diptyque.
 La vie se présente naturellement comme la combinaison de l’eau et 
de la terre : il faut arroser les plantes pour qu’elles poussent, etc. Le long 
séjour de Manon dans les collines illustre aussi la combinaison fructueuse 
de la terre et de l’eau : elle survit dans une grotte (terre) avec une source 
(eau) intarissable. Au plan symbolique, nous avons aussi fait allusion à 
cette combinaison en parlant de Manon et Bernard : l’eau alimente la terre 
et assure la survivance de la lignée Soubeyran. Nous n’ignorons pas que 
c’est la femme, normalement, qui est associée à la terre (la Mère-terre), et 
nous avons aussi souligné la facture mythologique du diptyque. Et, certes, 
on pourrait dire que c’est Bernard qui rend « féconde » Manon. Néanmoins, 
les stratégies narratives employées dans le récit signalent clairement qu’en 
premier lieu, Manon représente l’eau et Bernard représente la terre. 
 Soulignons aussi qu’il s’agit, dans les deux récits, de se procurer l’eau 
des sources, c’est-à-dire l’eau venant de la terre, et non pas l’eau du ciel (air). 
Certes, la pluie est sollicitée par les personnages, à commencer par Jean 
de Florette, mais elle a des défauts, comme l’exprime parfaite-
ment Ugolin : 

L’eau du ciel, dit-il, moi je la crains. On ne peut pas lui 
commander : c’est toujours trop ou pas assez. Tandis que 
la source, je la commande.22617

 
Ainsi, Jean de Florette rêve en visionnaire en songeant à son futur bassin : 
« Demain peut-être, [...] à travers la roche éventrée, nous verrons surgir 
l’eau des collines »22718. Durant toute l’histoire, tout tourne effectivement 
autour de l’eau de la source. C’est cette eau, jaillissant de la roche (et non 
tombant du ciel), qui est l’image de la réussite et de l’harmonie. 
 La mort s’affiche, selon une logique tout aussi simple mais efficace, 
comme la combinaison de la terre et du feu. Ugolin (feu) a envie de tuer 
Bernard (terre), mais s’abstient pour ne pas affliger Manon. La conséquence 
sera le suicide d’Ugolin, ou bien le feu éteint par l’eau. D’autres rapports 
mortels existent également entre le feu et la terre, comme on voit dans la 
chaîne de décès qui alimente l’intrigue. Pique-Bouffique, le propriétaire 
 

17 Manon des sources, s. 100.
18 Jean de Florette, s. 281.
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initial de la ferme de Romarins, défend ses terres contre un braconnier en 
le tuant par un coup de feu qui dégage un « éclair rouge »22819. Ce conflit est 
entamé lorsque le braconnier chasse dans un endroit appelé La Tête Rouge. 
Étant donné le symbolisme associé à la tête rouge (Ugolin les cheveux 
roux), ce choix onomastique est lourd d’implications. Pique-Bouffique 
meurt plus tard des suites de sa bagarre avec Papet, pendant laquelle il est 
jeté par terre. Dans ce passage, nous lisons sur le Papet que « ses yeux 
brillaient d’un feu noir » et que « les flammes rouges de la colère dansèrent 
devant ses yeux »22920. Comme nous l’avons déjà dit, Jean de Florette meurt 
d’une détonation de dynamite (feu) lorsqu’il est en train de creuser un 
bassin dans la terre. 
 Le feu et le rouge sont aussi liés à la mort ou à la destruction de façon 
moins directe : le soleil brûlant de midi fait figure de feu destructeur ; 
lorsqu’il va boucher la source avec le Papet, Ugolin fait sécher les bouchons 
(terre) près du feu ; en quête d’eau, Jean de Florette meurt presque à cause 
d’un « mauvais soleil »23021 ; la poudre qui empêche la source des collines de 
couler jusqu’au bassin et ensuite jusqu’à la fontaine du village est décrite 
comme du « sable rougeâtre »23122 ; avec sa fronde, Manon lance des pierres 
rouges d’oxyde de fer dans le ventre d’Ugolin ; le malheureux Ugolin coud 
le ruban fatal près de son cœur, dans une cérémonie magique sous la « lune 
rouge »23223 ; la bosse « rouge et jaune » causée par l’infection venant du ruban 
de Manon est associée au feu : « les battements de son cœur lançaient des 
traits de feu dans l’abcès gonflé »23324 ; Manon s’apprête à tuer Ugolin, d’abord 
d’un coup de fusil, ensuite par un incendie (cependant la pluie l’empêche 
de réaliser son plan, ce qui nous rappelle que l’élément de Manon est 
l’eau) ; enfin, point essentiel, le conflit fondamental de l’intrigue repose 
sur la lettre de Florette que le Papet n’a jamais reçue lorsqu’il était dans 
le désert africain, milieu représentant parfaitement la terre (sable) et le 
feu (soleil). Ajoutons une description subtile de Pagnol : après la mort de 
Jean de Florette, on n’entend dans sa ferme qu’un « léger crépitement du 
feu »23425. Cette notation est à comparer avec bruit provoqué par le troupeau 
des chèvres de Manon, dont le galop crépitait comme une pluie. Le crépi-
tement est donc décrit de manière différente selon le contexte valorisant : 
feu pour la mort, eau pour Manon.
 Les catégories de non-mort et de non-vie, naturellement moins dévelop-
pées que leurs pendants « positifs », vie et mort, valent encore quelques 
remarques. Le non-mort semble être la combinaison de l’eau et de l’air. Au 
 

19 Jean de Florette, s. 41.
20 Jean de Florette, s. 49 & s. 50.
21  Jean de Florette, s. 247.
22 Manon des sources, s. 76.
23 Manon des sources, s. 127.
24 Manon des sources, s. 190-191.
25 Jean de Florette, s. 295.



89

niveau des personnages, ce sont Manon et Jean de Florette. Justement 
Manon, tout en vivant en dehors de la communauté, signifie le non-mort 
des Cadoret (et, en fait, de la famille Soubeyran) après la mort de son père. 
Au niveau du récit, il s’agit des pluies et des orages qui sauvent Jean de 
Florette à plusieurs reprises, et qui sont considérés comme une indication 
que la Providence n’a pas abandonné les habitants. Le non-vie, selon la 
même logique, serait la combinaison du feu et de l’air, ou bien tout simple-
ment l’absence de pluie. Dans cette perspective, on comprend mieux la 
réaction violente de Jean de Florette lorsque l’orage est coupé en deux par 
le pic Saint-Esprit. Privé de sa pluie, il perd pour un moment sa piété, 
hurlant: 

IL N’Y A PERSONNE LÀ-HAUT ?23526

Rien n’illustre mieux le non-vie représenté par le ciel ou la Providence qui 
refuse la pluie à Jean de Florette. Cela nous rappelle aussi que Jean de 
Florette croit entretenir une relation privilégiée avec la Providence. En 
bref, se dégage un carré thématique de la vie et de la mort qui repose sur 
les combinaisons suivantes :

 Vie   Terre  +  Eau 
 Mort   Terre  +  Feu
 non-Mort  Air  +  Eau
 non-Vie  Air  +  Feu 

Par cette simple liste, nous approchons la symbolique du récit, dimension 
extrêmement riche sur laquelle nous allons nous pencher maintenant. 

L’eau et la symbolique du récit
Pour ceux qui douteraient encore de la nature symbolique du discours pagno-
lien, et qui voudraient réduire son écriture au seul référentiel ou pittoresque, 
il suffit de citer cette description initiale du village des Bastides:

Une route de terre y conduisait par une montée si abrupte 
que de loin elle paraissait verticale : mais du côté des colli-
nes, il n’en sortait qu’un chemin muletier, d’où partaient 
quelques sentiers qui menaient au ciel.23627

Aussi pittoresque que semble cette simple notation, s’imposant directe-
ment à l’esprit du lecteur par la force descriptive de la « surface référen-
tielle », elle contient une véritable profondeur. Déjà dans le premier  
paragraphe du roman, l’auteur nous dessine, plutôt qu’il ne décrit, une  
 

26 Jean de Florette, s. 239.
27 Jean de Florette , s. 7.
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route difficile à suivre, allant de la terre jusqu’à l’air. La route constitue 
une véritable figura : il s’agira dans les deux romans d’un chemin long et 
douloureux à suivre pour arriver au bonheur. Au milieu du chemin se 
trouve le lieu de l’action : les Bastides. Situé dans un espace-limite, entre 
la terre et l’air, ce village sera le centre de l’espace à conquérir. Cet espace 
incorpore l’origine et l’appartenance des personnages. Malgré certains 
différends au village, il ne vient jamais à l’esprit d’aucun habitant d’aller 
acheter du pain chez le boulanger du village voisin. L’idée de la terre définit 
les personnages et, à leur tour, les éléments définissent la terre. Les rues 
sont « étroites à cause du soleil, tortueuses à cause du mistral »23728, où le soleil 
correspond au feu tandis qu’il faut voir dans le mistral les forces de l’air.
 Ces quelques exemples rapides pris dans les toutes premières pages 
suggèrent déjà jusqu’à quel point le diptyque témoigne d’une configuration 
symbolique importante où les quatre éléments occupent une place primor-
diale. On pourrait en effet en dire long sur cette dimension, mais cela 
dépasserait le cadre de cette étude. Toutefois, du moins faut-il évoquer, ne 
fût-ce que brièvement, la symbolique de l’eau, cette eau qui est au centre 
de l’intrigue aussi bien qu’au centre du village, construit autour de sa 
fontaine.
 Si Manon représente l’eau, l’eau représente plus généralement la 
femme. On parle de la « source perfide » qui a été « enterrée vivante »23829. À 
en croire le Papet, les sources s’en vont si l’on les oublie, comme le font 
les femmes. Et, justement, il s’agit de contrôler ou de « commander » la 
source, comme le disait Ugolin (propos cité plus haut). La recherche de 
l’eau se double donc (et reflète) d’une recherche de l’amour. Ce sont le 
Papet et Ugolin, qui ne vivront pas avec la femme qu’ils aiment, trouvant 
seulement la mort, qui bouche la source. C’est Manon et Bernard, formant 
ensemble le couple heureux, qui s’installera finalement auprès de la source. 
La source qui revient aux mains de Manon reflète à son tour le retour de 
la source-mère de la famille Soubeyran. 
 La fertilité et la sexualité de la femme sont des aspects qui sont déve-
loppés dans le deuxième roman au fur et à mesure que Manon devient 
adulte. La source du Plantier, où Manon habite dans sa jeunesse, est une 
source « absolument pure, et glacée »23930. Plus âgée, Manon découvrira la 
source des collines dans une scène initiatique chargée de fortes connota-
tions symboliques. C’est que la roche se présente comme la métaphore 
évidente de la jeune fille vierge inféconde et encore stérile : 

C’était l’eau des collines, celle qui aurait pu sauver son 
père, et qui gaspillait sa richesse dans la roche stérile et la 
nuit souterraine...24031 

28 Ibid.
29 Manon des sources, s. 25 & Jean de Florette, s. 192.
30 Manon des sources, s. 159.
31 Manon des sources, s. 143.
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Rappelons aussi que la découverte de la source coïncide avec la découverte 
de l’amour et des sentiments de Manon pour Bernard. De fait, nous trou-
vons des allusions claires qui se reportent à l’initiation à la sexualité. Pour 
commencer, la source est découverte par un « tout jeune chevreau, un 
petit mâle hasardeux »24132. Ce mâle qui découvre la source par hasard corres-
pond à Bernard, qui rencontre par hasard Manon lorsqu’il se promène 
dans les collines. Pour accéder à la source, on doit passer « l’étroite ouver-
ture d’une crevasse » dont le passage implique une naissance : « [Manon] 
plongea sa tête dans l’ouverture, dont l’étroitesse arrêta ses épaules [...] »24233. 
C’est comme si le rocher accouchait de Manon, qui est désormais initiée 
à une autre vie, où elle perdra sa virginité et aussi sa liberté en tant qu’être 
de la nature. Car le récit véhicule finalement, et de façon un peu para-
doxale, une démythification de Manon, qui renonce à sa vie de sauvage (la 
nature) pour vivre une vie dans le village, comme épouse et mère (la 
culture). On assiste alors à une domestication de la femme dont les valeurs 
et implications seraient intéressant à élucider dans une autre étude.
 Ensuite, une fois entrée dans la grotte cachée, Manon constate : « une 
grotte qu’elle ne connaissait pas, et où personne peut-être n’était jamais 
entré ! »24334. Nous relisons donc ici le rite du passage mystique, de l’initiation. 
Entre également en jeu un symbolisme de la pénétration et de la fécon-
dation qui se laisse facilement interpréter. En retournant encore à la grotte, 
Manon se prépare pour se frayer le chemin dans la crevasse :

Dans le vallon, elle chercha longtemps une longue branche 
à peu près droite : on en trouve peu dans ces collines, où 
les arbres poussent à grand-peine des rameaux noués et 
bossus. Elle finit par choisir un jeune pin [...].24435

Ici, le symbolisme de la longue branche droite saute aux yeux. Conformé-
ment au processus fondamental de la reproduction, la femelle Manon 
choisit la meilleure branche (ou la branche la plus forte), celle qui incarne 
la vie et la survivance et qui pourrait ainsi assurer la lignée de façon opti-
male. De stature phallique évidente, la branche représente, dans le récit, 
Bernard Olivier, qui prend la place du père, Jean de Florette. Les deux 
personnages se ressemblent par bien des côtés. Ici nous avons deux sortes 
d’arbres : les vieux qui produisent des rameau bossus (allusion évidente à 
Jean de Florette) et le jeune pin qui se trouve au milieu d’eux. De façon 
similaire, la population du village est plutôt âgé, alors que Bernard est 
jeune.
  
 

32 Manon des sources, s. 140.
33 Ibid.
34 Manon des sources, s. 141.
35 Manon des sources, s. 144.
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 Ceci est d’aucune façon un passage isolé qui jure avec l’ensemble du 
récit. L’historie entière repose sur un fond mythique. Commentons par 
exemple l’inversion funeste des rôles : dans le premier roman, c’est le 
bossu (Jean de Florette) qui meurt indirectement à cause des manigances 
du Papet et d’Ugolin ; dans le deuxième roman, c’est la fille de Jean de 
Florette qui cause indirectement la mort d’Ugolin, portant une bosse 
néfaste. La scène du premier tarissement de l’eau est placée au milieu du 
premier roman. Manon s’écrie alors « ça ne coule plus ! »24536. À partir de ce 
moment crucial, les choses vont petit à petit empirer pour Jean de Florette. 
Ironiquement, cette structure revient dans le deuxième roman, avec cette 
différence que c’est Ugolin qui énonce la même phrase aux villageois : 
« Depuis ce matin, ça ne coule plus !... »24637. Les deux récits racontent ainsi 
deux fables parallèles : la montée et le déclin d’une entreprise – les lapins 
de Jean de Florette et les œillets d’Ugolin – sur la même terre. Ces fables 
sont construites comme des tragédies grecques, avec un premier mouve-
ment ascendant qui se développe jusqu’à l’apogée pour être ensuite suivi 
d’un mouvement descendant jusqu’à la fin fatale. 
 Après cette petite digression, revenons encore une fois à l’eau pour 
voir comment cet élément est associé également à la parole et à la commu-
nication. Nous apprenons dans les toutes premières pages que c’est autour 
de la source que courent les rumeurs du pays : 

Toute la journée, on voyait sous le jet d’eau des cruches et 
des jarres, et des commères qui tout en surveillant leur 
musique montante, échangeaient les nouvelles du 
jour [...].24738

 
Les communications sont véhiculées principalement au café du village. 
Lieu essentiel dans l’intrigue, car c’est là que le Papet et Ugolin établissent 
le pacte implicite avec les autres villageois, c’est-à-dire qu’il ne faudra pas 
mentionner la source et ainsi ne pas s’occuper des affaires des autres. C’est 
là qu’ils informent les autres que le nouveau est un étranger de Crespin. 
Quand le Papet et Ugolin bouchent la source, ils « bouchent » en même 
temps la communication. Par ailleurs, dans un moment de faiblesse et de 
pitié, Ugolin conseille à Jean de Florette d’abandonner son projet, avec 
pour résultat que la détermination de l’ancien percepteur devienne encore 
plus forte. En rentrant chez Papet, Ugolin constate : « On a toujours tort 
de parler »24839. Les villageois finissent par dénoncer les coupables en révélant 
le secret. Ils apprennent alors l’identité de Manon. Tant que la source 
n’appartient pas à Jean de Florette (et puis à Manon), la communication 
 

36 Jean de Florette, s. 166.
37 Manon des sources, s. 155.
38 Jean de Florette, s. 8.
39 Jean de Florette : 275.
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n’est pas établie entre eux et les villageois. Ainsi la source qui coule est-elle 
l’image de la communication établie entre les personnages (rappelons 
encore une fois que tout le jeu autour de la source est occasionné, au fond, 
par un manque de communication, la lettre jamais reçue par le Papet en 
Afrique, terre de la sécheresse).
 Inversement, lorsque la source du village est bloquée par Manon, le 
système de communication s’écroule : personne ne comprend les paroles 
du savant qui est venu pour résoudre le problème de l’eau et, pour une 
fois, tout le monde assiste à la messe pour écouter le sermon du prêtre. 
Cela nous donne l’occasion de commenter en passant encore une symbo-
lique de l’eau. Suivant la symbolique chrétienne (et la pratique paysanne), 
l’eau est bénie, sacrée. Remarquons alors que le tarissement apparent de 
l’eau du village est interprété par le curé comme la punition de Dieu du 
crime collectif du village (celui d’avoir laissé mourir Jean Cadoret à petit 
feu). Ainsi, boucher la source, c’est s’opposer au mouvement même de la 
nature, de la vie, de la création. En bonne logique, Ugolin décrit ainsi l’en-
treprise d’abîmer le terrain de Jean de Florette : « Je bouche les sources, je 
plante des ronces, je greffe les gratte-culs, je suis le paysan du Diable ! »24940De 
même, lorsqu’il bouche la source, le Papet montre un « enthousiasme 
démoniaque »25041. Par ailleurs, pour ce qui est de la symbolique des couleurs, 
rappelons que la couleur du Diable est le rouge. Il est donc logique que le 
Papet et Ugolin soient les personnages « diaboliques » du diptyque. 
 En opposition au Papet et Ugolin, Manon est nommée « Ange du Ciel » 
par Baptistine et « la Sainte Vierge sauvage » par Ugolin25142. Que ce dernier 
soit considéré « comme un saint » par Aimée, en raison de l’aide qu’il 
apporte au ménage Cadoret, et qu’il considère lui-même Jean de Florette 
comme un « bossu diabolique », à cause de la réussite temporaire de l’an-
cien percepteur, n’entrave pas la logique de la composition25243. Ces opinions 
erronées chez les personnages dans l’histoire racontée ne font que confirmer 
le système profond des éléments dans le récit. 
 Enfin l’eau dénote et connote la richesse. Pour le Papet et Ugolin, l’eau 
permet de transformer la terre en or : « Tout ça, c’est plein de pièces d’or 
qui ne demandent qu’à pousser »25344, pense Ugolin en contemplant la terre 
de la ferme des Romarins. Devant la source enfin débouchée, il constate 
à la fin que « C’est la fortune qui bouillonne... »25445 En bonne logique, Ugolin 
collectionne des louis d’or, comme l’ont fait avant lui tous les Soubeyran, 
qui attachent une grande valeur à l’argent. Lorsque Ugolin va monter dans  
les collines pour déclarer son amour à Manon, le Papet lui conseille de  
 

40 Jean de Florette, s. 87.
41 Jean de Florette, s. 90.
42 Jean de Florette, s. 175-176 & Manon des sources, s. 98.
43 Jean de Florette, s. 162 & 154.
44  Jean de Florette, s. 161.
45 Jean de Florette, s. 308.
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s’habiller en riche pour impressionner la bergère pauvre, sans comprendre 
que cela provoquera l’effet contraire sur Manon, qui voit en Ugolin celui 
qui a réussi à la place de son père adoré.
 Si l’eau est pour les Soubeyran un simple moyen de se faire de l’argent 
et de collectionner des louis d’or, elle apparaît plus précieuse aux yeux de 
Jean de Florette et de Manon. La veille de la détonation fatale, celui-ci 
espère la réussite : « Demain peut-être, avant midi, nous verrons surgir 
l’eau des collines cent fois plus précieux que l’or ! »25546 L’eau est précieuse, 
puisque l’eau, c’est la vie et toute la richesse de la vie. La première fois que 
Manon voit Bernard, elle le prend à tort pour un chercheur d’or (puisqu’elle 
était en train de lire sur les chercheurs d’or d’Alaska) : « Papa était chercheur 
d’eau, celui-là est chercheur d’or... »25647, et voilà encore un parallélisme entre 
Bernard et Jean de Florette. Bernard et Manon cherchent et trouvent le 
bien le plus précieux : l’amour. Ensemble ils assurent la vie de la lignée, 
symbolisée par l’eau.

Cette étude se présente comme l’ouverture d’un champ de recherche 
jusqu’ici inexploré : la poétique de Pagnol. Par le biais d’une étude portant 
sur la configuration et la fonction des quatre éléments dans L’Eau des colli-
nes, nous avons proposé une invitation à la découverte d’un autre visage 
de Provence chez Pagnol, d’une Provence à la fois réelle et imaginaire, à 
la fois figurative et symbolique. Nous avons montré comment les quatre 
éléments participent à la configuration des personnages, créant une dimen-
sion esthétique qui dépasse la simple mention pittoresque ou référentielle, 
de même qu’ils construisent un profond système thématique comprenant 
les pôles de la vie et de la mort. Nous avons enfin effleuré la symbolique 
de l’eau. La richesse des possibilités interprétatives révèle une nouvelle 
dimension de L’Eau des collines, et de l’œuvre entière de Marcel Pagnol. 
Espérons que la sémiotique élémentaire de cette étude ouvrira la voie à 
d’autres études approfondies sur la poétique de cet auteur à la fois si connu 
et méconnu.
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46 Jean de Florette, s. 281.
47 Manon des sources, s. 35-36.
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Hon färdades … hon for. Upprepande 
stilfigurer i Vilhelm Mobergs Invandrarna 

Thomas Asklund 

Bakgrund och syfte
Vilhelm Moberg anses av många vara den främste prosaepikern i svensk 
litteratur. Han är internationellt känd, och många av hans verk, däribland 
utvandrarserien, är översatta till ett flertal språk. Dessutom har Mobergs 
utvandrarepos av svenska folket valts till 1900-talets svenska roman. 
Moberg gjorde med utvandrarserien en betydelsefull insats genom att 
berätta om den stora Amerika-emigration från Småland och andra delar 
av Sverige som ägde rum under senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet.
 I denna stora skildring av den svenska utvandringen utgör stilfigurer 
av olika slag är ett frekvent inslag i berättartekniken. Särskilt de uppre-
pande stilfigurerna och de återkommande omtagningarna har kommit 
att känneteckna Mobergs berättarstil (Eidevall 1974:203). 
 Syftet med den här studien är att visa hur upprepande stilfigurer i 
dold anföring används för att skildra några olika personer och miljöer i 
Invandrarna. 

Stilfigurer
När en författare till en prosatext vill fånga sina läsares uppmärksamhet 
eller betona ett visst avsnitt kan han eller hon använda sig av olika stilis-
tiska konstgrepp och effektmedel. Stilmedlen har till uppgift att få läsaren 
att stanna upp och tänka efter (Teleman & Wieselgren 1971:42). Stilmed-
lens övergripande funktion är att åstadkomma en balans mellan igenkän-
nande och överraskning (Cassirer 1993:106). Vilka stilistiska effektmedel 
som författaren använder sig av beror både på hans intentioner och vilken 
typ av text det är fråga om. Huruvida ett stilmedel har den avsedda effek-
ten beror emellertid på hur det uppfattas av mottagaren. Ett stilmedel 
som verkar stimulerande för en läsare kan för en annan vara intetsä-
gande.
 Ett sätt att framkalla stilistisk effekt är att använda sig av olika stilfi-
gurer. Enligt traditionell syn i läroböcker i stilistik är stilfigurerna ”en 
samlingsbenämning på sådana effektmedel som ger framställningen 
åskådlighet, pregnans och/eller intensitet” (Liljestrand 1993:67). Stilfigurer 
är till god hjälp för en författare i hans försök att forma språket på ett mer 
originellt sätt (Möijer 1989:108).
 Stilfigurerna i en text kan vara av mycket varierande slag. Det kan 
handla om bildmässiga stilfigurer som metafor och liknelse. Det kan vara 
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hänvisande stilfigurer som arkaism och allusion eller kontrasterande 
stilfigurer som antites, paradox och ironi. En annan typ av ganska vanligt 
förekommande stilfigurer i skönlitterär text är de upprepande. De uppre-
pande stilfigurerna skapar rytm och klang i språket, precis som i musiken 
(Johannesson 1998:104). Upprepningens funktion är att fokusera och 
intensifiera (Liljestrand 1993:82). Upprepningen kan vara en bra metod 
för att ge emfas åt huvudpunkterna i en framställning (Teleman & Wiesel-
gren 1971:52). Upprepande stilfigurer kan vara allitteration, anafor, asyn-
des och polysyndes, hopning, kiasm, omkväde, ordpar, parallellism, pleo-
nasm, stegring (klimax) samt variation.
 De upprepande stilfigurerna förekommer på olika nivåer i en text. På 
fonologisk nivå förekommer allitteration. På lexikalisk nivå handlar det 
om hopning och ordpar. På syntaktisk nivå handlar det om anafor, asyndes 
och polysyndes, parallellism samt variation. Stilfigurerna har sinsemellan 
lite olika funktion. Allitteration, ordpar och polysyndes har rytmiserande 
drag. Anafor, hopning och stegring har volymökande drag (Melin & Lange 
2000:78).
 Upprepande stilfigurer av olika slag är ett markerat stilistiskt drag i 
Vilhelm Mobergs författarstil. Upprepningarna skapar en speciell rytm i 
berättelsen och drar samtidigt ner tempot. Ibland låter Moberg upprep-
ningen ske med hjälp av en enda stilfigur, t.ex. ordpar. Ordparen har en 
viktig funktion för både satsbyggnad och rytm i Mobergs prosa (Liljestrand 
1993:83). Vid andra tillfällen blandar han olika stilfigurer i samma sats, 
t.ex. allitteration och ordpar eller anafor och asyndes. Moberg använder 
sig även ofta av variationer på ett och samma tema. Detta består i att han 
varierar ett tema i två, tre eller fyra på varandra följande satser. De uppre-
pande variationerna ger tyngd åt Mobergs episka framställningskonst 
(Eidevall 1974:210). Förutom upprepande stilfigurer använder sig Moberg 
även av andra stilfigurer, t.ex. symboler, metaforer och liknelser samt 
allusioner, i synnerhet till Bibeln.  

Berättarperspektiv
Staffan Hellberg (2000) har i sin uppsats ”Berättarperspektiv i vanliga 
romaner” undersökt vilka medel som finns för att uttrycka berättarens 
respektive romanfigurens perspektiv i en berättelse. Händelseförloppet i 
en berättelse framställs i regel ur en av romanfigurernas perspektiv eller 
omväxlande ur olika figurers perspektiv. Det innebär att de intryck och 
de händelser som återges är sådana som endast romanfiguren i fråga 
upplever, medvetet eller omedvetet. Det kan också innebära att romanens 
händelseförlopp relateras till romanfigurens erfarenheter eller förvänt-
ningar.
 Hellberg (2000:30–45) skiljer mellan starkt och svagt berättarperspek-
tiv. Vid starkt perspektiv får läsaren direkt tillgång till romanfigurens inre. 
Starkt perspektiv indikeras genom olika perspektivmarkörer. Om första 
meningen och flera av de efterföljande står i pluskvamperfekt förutsätter 
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detta två tidpunkter, händelsens tid och berättelsens tid. När berättelsens 
och händelsens tid inte sammanfaller signalerar detta ett perspektiv. Detta 
gäller även vid framåtblickande i framställningen. Andra perspektivmar-
körer kan enligt Hellberg vara värderande ord, jämförelser, adverb som 
anger närhet till talaren i tid och rum, t.ex. här och nu, samt negerande 
ord. När någon romanfigurs sinnesintryck eller tankar och känslor återges 
kan även detta ge läsaren besked om vems perspektiv han eller hon ska 
ta. Frågor och utrop i en framställning brukar markera en deltagande 
persons perspektiv och även på något sätt återge en romanfigurs tankar.
 Den typ av starkt perspektiv som jag intresserar mig för motsvaras i 
berättelsen av dold anföring, av Cassirer (1993:97) kallad täckt eller svävande 
anföring. Cassirer beskriver sådan anföring såsom svävande mellan relation 
och anföring. I täckt eller svävande anföring saknas anföringsverben. 
Läsaren får emellertid ändå en diffus uppfattning om att det är personen 
snarare än berättaren som talar eller tänker. Presens kan i täckt eller 
svävande anföring ersättas av preteritum och dialogens första person 
återges i tredje person.

Material och metod 
I Vilhelm Mobergs utvandrarepos, som är en sammanhängande berättelse, 
ingår förutom Invandrarna även första delen Utvandrarna samt tredje och 
fjärde delen Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. På grund av det här 
arbetets begränsade omfång kommer jag dock endast att använda mig av 
andra delen, Invandrarna, i min undersökning.
 Jag har valt att arbeta med Invandrarna för att i den undersöka hur 
Moberg i sin berättarteknik använder sig av upprepande stilfigurer i skild-
ringen av de nyanlända emigranternas möte med det nya landet. Invand-
rarna börjar med kapitlet Landet som tog emot dem (s. 5–7) och är vidare 
indelad i följande tre delar: Sökare av nya hem (s. 11–215), Bosättningen 
(s. 219–398) samt Att bärga livet efter vintern (s. 401–540).
 I min analys har jag valt att begränsa mig till ett kapitel Härhemma i 
Amerika – därborta i Sverige (s. 524–538) som återfinns i romanens tredje 
del Att bärga livet efter vintern. Kapitlet skildrar Kristinas svårighet att 
anpassa sig i det nya landet och hennes längtan tillbaka till Sverige. Jag 
har ägnat mig åt närläsning av detta kapitel i försök att finna ut hur uppre-
pande stilfigurer används för att skildra vissa personer och miljöer i dold 
anföring. Jag har valt att använda mig av Hellbergs språkliga kategorier vid 
perspektivbestämning. De valda stilfigurerna har sorterats i allitteration, 
anafor, asyndes, hopning, ordpar, parallellism, stegring och variation.
 För att definiera de olika stilfigurerna har jag använt mig av, Stil, stilis-
tik & stilanalys av Peter Cassirer, Svensk språkstil av Kjell Möijer, Språk i text 
av Birger Liljestrand samt ABC i stilistik av Ulf Teleman/Ann Marie Wiesel-
gren. Vid analysen av ordpar kommer jag vid sidan av synonyma och 
associativt närstående ordpar även att beröra antitetiska och antonyma. 
Antitetiska och antonyma ordpar hör egentligen hemma bland kontras-
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terande stilfigurer men bör tas med för att analysen av ordpar ska bli mera 
fullständig.
 Stilfigurer är inte ifrån varandra avgränsade företeelser. Det förekom-
mer ofta att flera stilfigurer är kombinerade med varandra. Allitteration 
kan t.ex. förekomma tillsammans med både anafor, asyndes, ordpar, hopning 
och parallellism. Satser som är anaforiska är ibland även asyndetiska. 

Upprepande stilfigurer i kapitlet Härhemma i Amerika  
– därborta i Sverige 
I Invandrarnas sista kapitel Härhemma i Amerika – därborta i Sverige får 
läsaren ta del av Kristinas stegrande hemlängtan genom tankemonologer 
medelst dold anföring i sex passager. De mest framträdande stilfigurerna 
är kursiverade, perspektivmarkörerna är dessutom i fetstil.

Avskedet från föräldrarna
I vårkvällens skymning uppväcks minnena av det gamla landet. Kristina 
tänker på avskedet från sina föräldrar. 

Ett år hade förgått sedan den kvällen i aprils början då hon 
tog sitt farväl av far och mor och syskon vid grinden utan-
för föräldrahemmet. Hon som skulle fara stod på utsidan av 
grinden, de som hon skulle fara ifrån stod på insidan. […] Far 
stod och lutade sig mot grindstolpen, han sade ingenting, han 
stod med bortvänt ansikte och lutade sig mot stolpen som om han 
hade sökt stöd. (525, min kurs., TA) 

Moberg låter ofta den dominerande stilfiguren vila på nominala led. I de 
här passagerna är det emellertid i verbfrasen vi finner de dominerande 
stilfigurerna, parallellism och variation. Med verbfrasen vill Moberg 
uttrycka resande och avstånd samt betona den stora saknad som Kristina 
känner efter sina anhöriga. Moberg använder som visas i Figur 1 parallel-
lism (syntaktisk upprepning och ordupprepning): 

Figur 1 Parallellism 

verb (preteritum) reflexivt 
pronomen

preposition substantiv

stod och lutade sig mot grindstolpen

stod (med bortvänt ansikte) 
och lutade

sig mot stolpen

Verbfraser kan också förekomma som relativbisatser i nominalfraser. Som 
framgår av Figur 2 använder sig Moberg även här av parallellism (syntaktisk 
upprepning och ordupprepning) samt vid de personliga pronomina hon 
och de och vid rumsadverben av antitetisk parallellism.



99

Figur 2 Parallellism och antitetisk parallellism 

personligt 
pronomen

relativt 
pronomen   

verb  
(futurum 
preteriti)

verb 
(preteritum)

pre-
position

rums-
adverb

Hon som skulle fara stod på utsidan

de som (hon) skulle fara 
(ifrån)

stod på insidan

Genom perspektivmarkörerna hade förgått, pluskvamperfekt, och skulle fara, 
futurum preteriti, ser vi att händelsens tid och berättelsens tid inte samman-
faller. Detta indikerar att perspektivet inte är berättarens utan Kristinas.

Den omöjliga resan tillbaka till Sverige
Kristina ligger i sin säng bredvid Karl Oskar och återupplever den långa 
resan, men den här gången tillbaka till hemlandet. Moberg låter läsaren 
ta del av hennes tankar: 

Hon tillryggalade vägen dit, hon färdades åter över de stora vatten 
och de väldiga landvidderna. Hon for den väg tillbaka som skilde 
henne från hemorten. Hon såg den vägen för sig, stycke efter stycke, 
mil efter mil. Den mil hon kände hemifrån var en lång 
sträcka, det tog henne två, tre timmar att vandra den. Och 
den sträckan såg hon nu tusen gånger förlängas när hon 
stirrade ut i stugans mörker. Hon mätte ut mil efter mil, hon 
räknade milarna hon reste, hon räknade till tio, till tjugo, till tret-
tio. Tills hon tröttnade på färden, hon kom bara ett stycke 
på väg. […] hon förmådde inte uppmäta den väg som skilde 
henne från hemlandet. (526, min kurs.) 

Adverbet nu indikerar att det är Kristinas perspektiv som läsaren ska ta. 
Ytterligare en perspektivmarkör i passagen är verbet såg. Det var alltså 
Kristina som såg och inte berättaren. För att understryka det långa avstån-
det tillbaka till Sverige använder Moberg här både varierad upprepning 
och anafor. Genom varierad upprepning och anaforen Hon […] hon […] Hon 
[…] Hon i de fyra första satserna inpräntas Kristinas hemlängtan för läsaren. 
Genom de tre stegrande satserna som inleds med anaforen Hon mätte […] 
hon räknade […] hon räknade och efterföljande antiklimax inpräntas hur 
omöjligt det är för Kristina att resa tillbaka hem. När Kristina inser att 
vägen tillbaka är för lång konstateras det: Det var vägen som hon aldrig mer 
skulle fara. (526)
 Moberg använder sig även av allitteration för att ge en rytmisk effekt 
till avsnittet. Följande ord allittererar på h, v, s, st, m, r och t: Hon […] vägen 
[…] hon […] vatten […] väldiga […] Hon […] henne […] hemorten. Hon såg […] 
sig, stycke efter stycke, mil efter mil. […] hon […] hemifrån […] henne […] hon […] 
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hon stirrade […] stugans […] Hon mätte […] mil […] mil, hon […] räknade milarna 
hon reste, hon räknade till tio, till […] till […] hon […] hon.
 I vårkvällens mörker när sömnen inte vill infinna sig försöker Kristina 
övertyga sig själv om att hemmet i Ki-Chi-Saga verkligen är hennes nya 
hem: Hon upprepade det flera gånger i sträck. (527) Strax efter glömde hon 
bort sig och bytte tillbaka de båda orden igen, härhemma och därborta. 
Moberg använder sig av antitetiska ordpar för att gestalta Kristinas kamp 
för att finna sig till rätta i det nya hemlandet. Kristina funderar vidare:

När han [Karl Oskar] frågat hade hon svarat: […] Hon åtnöjde 
sig med sin lott här, hon klagade inte över någonting: Hon hade 
make och barn hos sig, de var alla friska, de hade livets nödtorft, 
allt det för människor oumbärliga, de hade vad de behövde 
för att deras liv skulle fortgå. (527, min kurs.)

Negationen inte markerar någon form av reflektion. Vi kan därigenom 
anta att perspektivet inte är berättarens utan Kristinas. Kristina upprepar 
för sig själv det svar som hon gav Karl Oskar när han hade frågat vad som 
fattades henne. För att betona hur Kristina har försökt övertyga Karl Oskar 
om sitt välbefinnande använder Moberg den anaforiska upprepningen. 
För att undvika enformighet i svaret använder sig författaren av parallel-
lism i de två första fraserna. Genom att med en negation variera den andra 
frasen försöker Moberg understryka att Kristina verkligen har allt hon 
behöver i det nya hemmet, i det nya landet. 

Minnet av livet i Ljuder
Trots välbefinnande känns det inte bra för Kristina. Tankarna går ideligen 
till det gamla hemmet i det gamla landet:

I de minnets klara bilder som visade astrakanapeln och 
törnrosbusken i vårlyset framstod alltsammans, allt vad 
hennes längtan sträckte sig efter när hon såg ut i mörkret: 
Samvaron med människorna, invanda bruk och seder, söndagen 
på kyrkbacken, vårens och höstens marknader, årets fester och stora 
dagar, helger och högtider inom bondeårets ring. Här i vildmarks-
landet var allt så annorlunda, här levde människorna så 
annorlunda. Och själv levde hon som en vilsen och försagd 
främling bland folket, som hon inte nådde med sin tungas mål, 
som inte nådde henne med sin tungas mål. (528–529, min kurs.)

I den tankeresa som Kristina gör till Sverige målas minnesbilderna upp 
allt klarare. Kristina minns tydligare och tydligare det liv som hon levde 
hemma i Ljuder. Moberg lyckas på tre rader måla upp ett bildgalleri av det 
som var de viktigaste inslagen i bondefolkets sociala liv i Sverige i mitten 
av 1800-talet. Det var på kyrkbacken om söndagarna, under vårens och 
höstens marknader, under årets stora fester samt på helger och högtids-
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dagar som Kristina mötte sina vänner och bekanta. Det var de människorna 
som satte sin prägel på hennes liv. Så fortgick det år efter år. Allt detta 
rymdes inom bondeårets ring. Den här hopningen består uteslutande av korta 
fraser asyndetiskt samordnade med varandra. I hopningen förekommer 
också flera ordpar: bruk och seder är en omkastning av uttrycket seder och 
bruk och får liksom helger och högtider samt årets fester och stora dagar inord-
nas i gruppen associativt närstående ordpar, medan vårens och höstens tillhör 
gruppen antitetiska ordpar.
 Hopningen, som är en del i Kristinas tankemonolog om hemlängtan, 
orsakar även ett kort avbrott i hennes pågående argumentation. Kristina 
återvänder emellertid direkt till främlingskapet i det nya landet. Adverbet 
annorlunda i de två på varandra följande satserna betonar kontrasten mellan 
den sociala tillhörighet som Kristina kände i Sverige och det sociala utan-
förskap som hon känner i Amerika. Genom den jämförelse som görs genom 
bruket av adverbet annorlunda kan vi anta att det är Kristinas perspektiv 
som återges. Moberg använder sig även av parallellism för att betona att 
Kristina, som i stort sett inte kan tala ett enda ord på engelska, varken kan 
göra sig förstådd med eller förstå människorna i det nya landet.  De två 
fraserna i slutet av passagen uppvisar stor syntaktisk likhet som hon inte nådde 
med sin tungas mål, som inte nådde henne med sin tungas mål med den skillnaden 
att Kristina är subjekt i den första frasen och objekt i den andra.

Att lätta levnadens mödor åt varandra
Allt eftersom kvällen framskrider fortsätter Kristina att brottas med sin 
hemlängtan. Karl Oskar som alltid brukar somna före Kristina, är fortfa-
rande vaken. Han tar hennes hand och förstår att hon oroas över någonting. 
Kristinas inre brottningskamp tilltar:

Och plötsligt ville hon utgjuta sig för sin make och förtro sig 
åt honom, hon ville att han skulle veta och förstå. För det 
kostade på krafterna att gå och hålla en plåga som hennes i doldom, 
det tog hårt på sinnet att gå och bära på en ledsnad och en sorg, 
som skulle gömmas undan varje stund - gömmas även för den 
som hon var i äktenskap förenad med. Och var inte Karl 
Oskar och hon förenade för att lätta levnadens mödor åt 
varandra och lindra varandras onda? Skulle han inte få veta 
att hon låg vaken om kvällen och lekte i inbillningen, att 
hon for vägen tillbaka hem - stycke efter stycke, mil efter mil? 
(531–532, min kurs.)

Kristina förmår inte längre att dölja sin tvehågsenhet ifråga om deras utflytt-
ning. Hon har försökt att vara stark och uthållig som Karl Oskar men förmår 
det inte längre. Moberg fortsätter att använda sig av parallellism i Kristinas 
tankemonolog. I den första meningen används de syntaktiskt likartade 
verbfraserna utgjuta sig för och förtro sig åt för att ge eftertryck åt Kristinas 
hemlängtan. I den följande bisatsen används de associativt närstående 
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verben veta och förstå. Allitterationen som förekommer i både huvudsatsen 
och bisatsen ger en viss rytm. Följande ord allittererar på v, h, s och f: ville 
hon […] sig för sin […] förtro sig […] honom, hon ville […] han […] veta.
 I nästa mening fortsätter variationen med de syntaktiskt likartade 
fraserna För det kostade på krafterna att gå och hålla […] det tog hårt på sinnet 
att gå och bära där pronomenet det, prepositionen på och infinitiven att gå 
upprepas exakt i de båda fraserna. Den gamla dativformen i doldom (prete-
ritum particip av dölja) varieras i den andra satsen med det synonyma 
uttrycket gömmas undan. I den följande meningen, som består i en retorisk 
fråga, används de synonyma uttrycken lätta levnadens mödor åt varandra och 
lindra varandras onda för att betona hur Karl Oskar och Kristina kan hjälpas 
åt att dela varandras bördor. I slutet av avsnittet sker en återkoppling med 
både varierad och exakt upprepning till avsnittet på s. 526, där Kristina i 
fantasins värld reser tillbaka till Sverige Hon såg den vägen för sig, stycke efter 
stycke, mil efter mil, (526) hon for vägen tillbaka hem – stycke efter stycke, mil efter 
mil? (532) De två frågor som ställs i tankemonologen indikerar att det 
handlar om Kristinas perspektiv och inte berättarens. 

Ett hopp om en bättre framtid för kommande släktled
Karl Oskar påminner Kristina om hur de blev tvungna att lämna Sverige 
på grund av den hungersnöd som drabbade dem. Han försöker också 
tröstande få henne att förstå hur deras emigration kommer att bli till gagn 
för kommande släktled. För att Kristina ska känna sig mera hemmastadd 
på deras nya boplats föreslår Karl Oskar att de ska kalla sitt nya hem i 
Amerika för Duvemåla, namnet på Kristinas föräldrahem i Sverige. Karl 
Oskar somnar strax efteråt och Kristinas oro har stillats av Karl Oskars 
tröstande ord om det bättre liv som väntar deras barn och barnbarn i det 
nya landet. Hon ligger och lyssnar på sina barns andetag medan hon tänker 
på vad Karl Oskar har sagt:

Vad hon dock kunde förutsäga och säkert och visst veta, det 
var att hennes barn icke skulle behöva genomgå den sakna-
dens och längtans smärta som hon genomgick och led: De bar 
inte hennes minnen med sig från hemlandet, hennes saknad och 
längtan kunde aldrig hemsöka dem, inga klara syner från ett 
förgånget liv i ett annat land kunde stiga upp och plåga dem. (537, 
min kurs.)

För att markera den förvissning som Kristina känner ifråga om att hennes 
barn inte ska behöva plågas av samma hemlängtan som hon själv använ-
der Moberg de parallella uttrycken förutsäga och säkert och visst veta. I den 
efterföljande satsen betonar Moberg Kristinas svåra hemlängtan med de 
associativt närstående ordparen saknadens och längtans samt genomgick och 
led. I nästa mening låter Moberg variationen ge tyngd och eftertryck åt 
Kristinas hopp att hennes barn aldrig ska behöva drabbas av den hemläng-
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tans brottningskamp som har drabbat henne. De tre varierade satserna är 
asyndetiskt hopfogade negerande påståenden. Negationerna inte, aldrig 
och inga skapar en kontrast mellan Kristinas nuvarande situation och det 
bättre liv som hon är förvissad om att hennes barn ska få. De signalerar 
också att det är Kristinas perspektiv som läsaren ska ta. Asyndesen har en 
dramatisk och övertygande verkan genom att satserna staplas på varandra 
utan sammanbindande konjunktion. I den andra satsen ser vi att det 
associativt närstående ordparet saknad och längtan återkommer. 

Diskussion
En prosaförfattare kan använda sig av olika stilfigurer för att betona och 
åskådliggöra vissa avsnitt i en berättelse. Vilhelm Moberg använder sig 
frekvent av upprepande stilfigurer för att fokusera på och ge emfas åt vissa 
händelser. I den här analysen har jag försökt att visa hur upprepande 
stilfigurer i dold anföring används för att skildra personer och miljöer i 
ett visst sammanhang, närmare bestämt en lugn och stilla landsbygdsmiljö 
präglad av få nya intryck i Invandrarna. I analysen av kapitlet Härhemma 
i Amerika – därborta i Sverige är parallellism och variation de mest fram-
trädande stilfigurerna i mina exempel. Moberg försöker genom bruket av 
parallellism och variation i Kristinas perspektiv att få läsaren att känna 
något av hennes hemlängtan.
 I passagerna med Kristinas hemlängtan kan vi urskilja sambandet: 
tankemonologer används för att återge tankar och känslor medelst paral-
lellism/variation. De stilfigurer som förekommer mest i Kristinas tanke-
monologer i kapitlet Härhemma i Amerika – därborta i Sverige är paral-
lellism och variation och genom dem upprepas Kristinas tankar syntaktiskt 
och semantiskt i två, tre på varandra följande verbfraser. På så sätt hamras 
hennes inre brottningskamp in hos läsaren. Den varierade upprepningen 
av en och samma tankegång ger en rytmisk effekt vilken förstärks ytter-
ligare genom allitteration. Anaforen tjänar till att ge ytterligare eftertryck 
åt Kristinas hemlängtan. Med asyndesen ges en dramatisk och övertygande 
verkan. I den uppräkning av de viktigaste inslagen i bondfolkets sociala 
liv som görs i Kristinas tankemonolog i Minnet av livet i Ljuder ser vi att 
det inte är en hopning av enstaka substantiv och adjektiv utan av ordpar 
och korta fraser. Hopningen är alltså en kort sammanfattning av Kristinas 
minnesbilder.
 Den överordnade stilfiguren vid återgivningen av Kristinas tankemo-
nologer är rytmiserande (parallellism/variation) följd av ytterligare rytmi-
sering (allitteration) och volymökning (anafor). Vi ser att rytmiserande 
stilfigurer är ett markant drag i Mobergs prosa som enligt Holmes (2001:165) 
ofta får ett egenvärde. Vi ser också att volymökning är överordnat vid 
återgivning av synintryck medelst dold anföring, medan volymökningen 
har en underordnad roll i återgivningen av tankemonologer.
 I passagerna med Kristinas hemlängtan används perspektivmarkörer 
som återspeglar hennes tänkande och reflekterande. I Avskedet från föräld-
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rarna markeras perspektiv genom variation av tempus i händelsens tid 
respektive berättelsens tid. Verben hade gått och skulle fara återspeglar Kris-
tinas funderingar över då och nu. Adverben nu och annorlunda samt bruket 
av negationer i övriga passager markerar Kristinas reflekterande över något 
som har varit och det som nu är. Dessutom fungerar de varierade upprep-
ningarna med sin avvikande syntax, i sig, som perspektivmarkörer.
 Kristinas hemlängtan, återgiven med parallellism och variation, 
mynnar ut i att Karl Oskar skriver ett brev hem till Sverige och ber Kristi-
nas föräldrar skicka kärnor från astrakanapeln i Kristinas föräldrahem 
Duvemåla. I Nybyggarna planteras astrakankärnorna vid deras hem i Ki-Chi-
Saga och växer efter hand upp till ett äppelträd. Astrakanapeln är egent-
ligen en symbol som förekommer parallellt med Kristinas liv i hela roman-
sviten. I Sista brevet till Sverige mognar det första astrakanäpplet samtidigt 
som Kristina ligger svårt sjuk efter ännu en misslyckad graviditet. Kristina 
övervinner sin hemlängtan, sätter sitt hopp till en kommande värld och 
dör med äppelsmaken på läpparna.
 Moberg strävade efter att skapa verklighetsillusion som historisk 
berättare (Eidevall 1974:194). Moberg (1968:301) själv menar att ingen av 
personerna i utvandrarsviten har någon förebild i verkligheten. Karl-Oskar 
och Kristina har alltså aldrig funnits. Enligt Eidevall (1976:195) nådde 
Moberg ”med sina historiska romaner verklighetsillusion främst därige-
nom att han strängt höll sig till det trovärdiga. Inte till det som verkligen 
hänt, men till det som kunde ha hänt.” Moberg använder parallellism och 
variation som stilistiskt medel i Kristinas perspektiv för att återge en, till 
Minnesota, nyinflyttad emigrants hemlängtan vid samma tid. Slutsatsen 
är att upprepande stilfigurer, oftast i kombination, är ett led i Mobergs 
strävan efter att skapa verklighetsillusion. 
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Språkundervisning på didaktisk grund 
Hur kan kunskapsuppdraget förenas med demokratiuppdraget  
i språkundervisningen?

Helena Darnell-Berggren

Skolans kunskapsuppdrag är en självklarhet för varje lärare, men hur ska 
tiden räcka till för att samtidigt fostra elever till demokratiska samhälls-
medborgare? Skolans styrdokument och didaktisk forskning ger olika 
perspektiv på hur språkundervisning kan bli till ett meningsskapande för 
eleverna i klassrummet där de båda uppdragen kan kombineras.
 I och med skolans dubbla uppdrag bör undervisningen läggas upp på 
ett sätt som inte bara teoretiskt undervisar elever i olika ämnen utan också 
tränar elever att agera i demokratiska former. I Läroplanen finns tydligt 
skrivet att undervisningen ska vara upplagd så att eleverna lär sig delta i 
demokratiska processer. I Lpo 94 påpekas:

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsfor-
mer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhälls-
livet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt 
ansvar.(s. 5)

I Kursplaner för gymnasieskolan i engelska (s. 85) står skrivet att ”skolan skall 
i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven … utvecklar fördjupad 
förståelse och tolerans för andra människor och kulturer”. Liknande mål 
finns även för Moderna språk och för grundskolans kursplaner i språk. I 
ämnets natur ligger att öva upp de kommunikativa färdigheterna i samtal 
med andra och att få en inblick i andras människors sätt att vara och tänka. 
Således ska språklärarens undervisning genomsyras av den demokratisyn 
som tydliggörs i läroplaner och kursplaner.
 Lena Fritzén (2003, s. 73) påpekar i sin artikel ”Ämneskunnande och 
demokratisk kompetens – en integrerad helhet?” att det bör ske en fokus-
förskjutning från ett snävt individperspektiv i den begränsade skolans 
värld till ett mera socialt och samhälleligt perspektiv för att utveckla 
elevernas demokratiska fostran. Detta är en kritik mot de internationella 
utvärderingar av skolans arbete som har skett i t.ex. Pisa 2000 och Civic 
Education Study (2001). Här visas hur lärare ibland enbart mäter ämneskun-
skaper och hur den demokratiska fostran av elever inte syns i undersök-
ningarna. Fritzén skriver:
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För att utveckla undervisning och utvärderingsinstrument, 
som är grundade i ett mer integrativt förhållningssätt, 
krävs en fokusförskjutning inom didaktiken från ett snävt 
individperspektiv som grundar sig i relationen mellan 
innehåll, elev och lärare till ett mera socialt/samhälleligt 
perspektiv som tar sin utgångspunkt i det pedagogiska 
förhållandet mellan individen, samhället och det kulturellt 
förankrade innehållet. (s. 73). 

Läraren har således ett viktigt uppdrag i att kommunicera med elever för 
att lära dem att vara delaktiga i en dialog i större sammanhang, i samhäl-
let utanför skolans värld för att på så sätt uppnå en fördjupad förståelse i 
olika demokratiska frågor. Elever och lärare bör tillsammans föra en dialog 
med resten av samhället i viktiga frågor. Lena Fritzén tycker att den demo-
kratiska kompetensen kan uppfattas som en del av ämneskompetensen 
och vice versa. Det finns även mycket att vinna i ungdomarnas demokra-
tiska fostran om man kan integrera kunskap, normer och värden (Fritzén 
2003, s. 70). 
 Ulrika Tornberg (2000) har i sin avhandling Om språkundervisning i 
mellanrummet – och talet om ”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läro-
medel från 1962 till 2000 studerat styrdokument för språkundervisning i det 
läroplansteoretiska perspektivet. Hon skriver att hon ser ett glapp mellan 
den demokratiska fostran som beskrivs i läroplaner och den språkfärdig-
het som betonas i kursplanerna (Tornberg 2000, s. 221). 
 Utgångspunkten för undervisningen i Kursplaner 2000 kan fortfarande 
ses i det behavioristiska perspektivet. Bedömningen av elevers språkkun-
skaper består ofta i att läraren med olika prov testar de mätbara kunska-
perna för framtida betygsättning (Tornberg 2000, s. 153). Ulrika Tornberg 
hävdar däremot att skolans språkundervisning istället bör ses som en 
demokratisk mötesplats för elever, det som hon benämner ett flerstäm-
migt eller meningsskapande klassrum. Om nu demokratisk fostran är en 
utgångspunkt för skolans mål, bör även språkundervisningen vara en 
mötesplats, där elever får tala i egen sak och bli bemötta som individer. 
Det är så man bygger upp sin identitet. Klassrummet borde präglas av 
genuina samtal mellan individer här och nu för att ge eleverna demokra-
tiska erfarenheter. Det anser Tornberg vara en av skolans viktigaste uppgif-
ter (Tornberg 2000, s. 264). 
 Även Birgitta Norberg Brorsson (2007, s. 252-260) ifrågasätter vad vi 
egentligen fostrar våra elever till vad gäller demokratiska kompetenser. I 
sin avhandling Man liksom bara skriver har hon undersökt undervisningen 
i skriftliga uppgifter i svenska i år 7 och 8. Hon frågar sig om man som 
lärare borde lägga upp sin undervisning så att man fostrar elever till att 
få kommunikativa kompetenser, som de senare kan använda sig av som 
vuxna kommunikatörer i företag, i politiska sammanhang eller som 
samhällsdebattörer. Hennes förslag är bl.a. att elever får träna sitt skrivande 
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för att behärska ett stort antal genrer som sedan kan användas för att 
kommunicera mot samhället och inte endast mot en individ. Av de elever 
hon intervjuade uttryckte det stora flertalet en önskan om att få ha ett 
eget inflytande över vad de uttryckte i sina skrivna texter och de ville även 
läsa texter som var engagerande. De tyckte att krävande uppgifter var 
stimulerande, när de kände att lärde sig något nytt. De flesta elever tyckte 
att samtal mellan kamraterna och läraren i klassen skulle vara givande. 
Ändå fann Brorsson att uppgifterna i skolan mest var centrerade kring de 
personliga tankar som eleverna själva fick tänka ut och där andras röster 
inte hörs. Eleverna fick individuella uppgifter med läraren som enda 
mottagare av deras arbeten. Inte heller föregicks skrivuppgifterna av några 
samtal mellan eleverna. Den enda utomstående person som egentligen 
deltog i elevens tankar i skrivandet var läraren och då genom korta dialo-
ger under skrivandet. Här skulle klasskamrater istället kunna vara natur-
liga mottagare av de skrivna texterna. I skrivövningar i Norge har elever 
uppgivit att de förbereder mer och presterar bättre om de vet att arbetet 
ska läsas av jämnåriga kamrater än om arbetet endast läses av läraren 
(uppgift från en föreläsning på Mälardalens högskola av professor Froydis 
Hertzberg från Oslo under hösten 2008). 
 I det förberedande arbetet innan skrivandet skulle ett naturligt, genu-
int samtal mellan eleverna kunna utveckla tankar och ge nya infallsvink-
lar, det som läroplansteoretikern Tomas Englund (2000, s. 5-7) beskriver 
som deliberativa samtal, där olika uppfattningar och värderingar kan 
komma till tals i klassrummet. Det är grunden för att utveckla elevers 
känsla för demokrati. Englund betonar att man i sådana genuina samtal 
inte behöver komma till konsensus utan att man snarare lär sig att respek-
tera och tolerera andra människors åsikter. Men man bör sträva efter att 
komma till en överenskommelse, även om den blir temporär. Han betonar 
att skolan kanske är den enda riktigt demokratiska mötesplatsen för alla 
medborgare i Sverige, där vi har en chans att utveckla en bättre förståelse 
mellan olika samhällsgrupper.
 Säljö (2000, s. 108-114) som företräder det sociokulturella perspektivet 
skriver: ”Att tänka är en tyst, inre process som inte går att iaktta eller följa 
för en utomstående och som vi i en strikt mening aldrig kan komma åt 
helt och fullt”. Därför är kommunikation mellan människor ibland svår, 
speciellt som man har olika bakgrundskunskaper. Vi lärare kan inte veta 
hur våra elevers inre bild av verkligheten ser ut. Ett sätt att få en klarare 
bild av det är just ”att man, genom att man sam-talar och sam-lyssnar, i 
stor utsträckning kommer att dela varandras analyser och slutsatser”  
(Säljö 2000, s. 114). Enligt Vygotskys idévärld befinner sig människor 
ständigt i förändring och språket ger oss en möjlighet att tänka och 
kommunicera. Därför är just samtalet så betydelsefullt. 
 I Det flerstämmiga klassrummet belyser Olga Dysthe (1996) det dialogiska 
samtalet mellan lärare och elever, ett samtal där alla får komma till tals i 
det sociokulturella perspektivet. Problemet, som hon ser det, är att läraren 
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har den problematiska ställningen att både vara bedömare av eleverna 
och att samtidigt vara en jämställd samtalspartner i genuina samtal. Många 
undersökningar visar hur svårt det är att få ungdomar att tala med varan-
dra i klassrummet på ett främmande språk, speciellt gäller detta ungdomar 
i högstadiet. De känner sig inte trygga med sina kamrater och de är ovana 
att prata i större sammanhang. 
 I sin artikel ”The development of apt citizenship education through 
listening to young people’s voices” (2008) ger Paul Warwick råd om hur 
man kan skapa en god miljö i klassrummet för att få ungdomar att delta 
i en verklig kommunikation. Han rekommenderar fem principer. Man 
bör ge tillfällen i skolan för att skapa en trygg atmosfär och utveckla 
ungdomars förmågor att kommunicera med andra. En viktig kunskap är 
att lära sig att lyssna aktivt till andras åsikter och vad som sägs. För att få 
ungdomar att våga tala om sina idéer och tankar måste de känna att de 
som lyssnar känner empati och att de visar respekt för deras tankar. Viktigt 
är att också läraren visar ett genuint intresse för vad var och en säger. Om 
ungdomarna uttrycker sina åsikter bör de också få känna att vad de säger 
beaktas och att de kan påverka sin situation. Detta måste visa sig i reella 
resultat.
 I sin artikel ”Språkundervisning på didaktisk grund – vad kan det 
betyda?” (2005, s. 271-283) delar Ulrika Tornberg upp språkundervisningen 
i termerna språk, språkande och voice. Med hennes analys av språkundervis-
ning går det att tydligare se hur man kan föra in det genuina samtalet i 
språkundervisningen. Språk är de lingvistiska kunskaper som elever har 
om språket, dess grammatik och vokabulär. Det är faktakunskaper som 
lätt kan testas i prov. Språkande är de fraser och uttryck som elever lär sig 
genom läroböcker eller av läraren i undervisningen. Det består av färdiga 
meningar som kan fungera i olika sammanhang i det land där målspråket 
talas. Meningar och uttryck lärs ofta in utantill och eleverna tränas till att 
överföra budskap. Metoderna att lära sig språk på detta sätt var vanliga 
från 1980talet i svenska skolor och grundar sig på de audiolingvala meto-
derna. Det visade sig vara effektiva metoder i språkundervisningen, men 
det var fortfarande läraren som stod för vad som skulle sägas och vilka 
meningar som ansågs lämpliga att lära sig. Läraren hade då meningsföre-
träde. 
 För att åstadkomma en verklig kommunikation mellan individerna  
i klassrummet fordras ett annat förhållningssätt till språkinlärningen. 
Med begreppet voice beskriver Ulrika Tornberg hur elever på ett något 
stapplande sätt försöker uttrycka sina egna tankar på målspråket. Avsik-
ten är då att få elever att formulera sina egna tankar och att träna dem  
till en verklig kommunikation. Det man säger i klassrummet är då ett 
personligt budskap man vill förmedla till andra elever och till läraren, det 
Tomas Englund kallar deliberativa samtal mellan människor i ett verkligt 
samtal.
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 För att fostra våra elever till att ta ansvar i det demokratiska samhäl-
let och att vara engagerade i samhällsfrågor, måste vi utveckla deras 
självkänsla och förmåga att kommunicera med andra, lära dem att lyssna 
på andra och respektera skilda uppfattningar. ”En fungerande deliberativ 
demokrati förutsätter emellertid medborgare med väl etablerade delibe-
rativa attityder”, skriver Tomas Englund (2000, s. 5) Några av de karaktä-
ristika som kännetecknar deliberativa samtal är just att man har skilda 
synsätt och kan visa tolerans för andras åsikter. Därtill ska man kunna 
arbeta för att komma fram till en överenskommelse. 
 På detta sätt får undervisningen i det främmande språket plötsligt en 
helt annan inriktning. ”There’s all the difference in the world between 
having something to say and having to say something” (John Dewey 
1943/1990, s. 56). Elever bör få träna sitt språk i genuina samtal. Det främ-
mande språket bör användas som ett medel att uttrycka sina tankar, det 
som Tornberg kallar voice. Det gäller för läraren att inte fastna i språkandet 
och att hela tiden uppmuntra elever till en verklig kommunikation trots 
att språket blir ett s.k. interimsspråk, d.v.s. att det inte är alldeles korrekt, 
men att det ändå fungerar som kommunikation.
 Om elever själva får uttrycka sina egna tankar på målspråket ”as 
speakers in their own right” blir de delaktiga i ett kommunikativt, demo-
kratiskt klassrum och läraren har inte längre makten över ”det rätta 
språket”. Då får eleverna kunskaper i det främmande språket på ett använd-
ningsområde som känns meningsfullt och de kommunicerar med hjälp 
av den kunskap de har i målspråket vid just det tillfället. En del av språkin-
lärningen blir då en medveten process med tydligt lärande av faktakun-
skaper, såsom t.ex. ord och grammatik, men det sker på ett mer menings-
fullt sätt för eleverna. 
 Vissa kunskaper är viktiga för att kunna kommunicera och kanske 
uppfattar eleverna att de lär sig för egen del, när de inser att de aktivt 
måste använda målspråket för att förmedla sina tankar. Språket bör kopp-
las till verkliga händelser som engagerar eleven, vilket medför att eleven 
befäster sina kunskaper i språket i och med att ord och meningar har en 
direkt koppling till tankar, känslor och inre bilder. Då övergår lärandet 
till ett processinriktat lärande av språket som delvis är undermedvetet. 
Många undersökningar visar att det är svårt för elever i grundskolan och 
gymnasiet att uttrycka sina egna tankar överhuvudtaget och det krävs 
först och främst att eleverna tränas i att uttrycka sig och att de känner sig 
respekterade och trygga i skolans miljö. Förståelsen och toleransen mellan 
eleverna måste skapas som grund för en god lärandemiljö. 
 Nel Noddings (1984, s. 116) ger med ett etiskt förhållningssätt sin 
förklaring till varför relationen mellan lärare och elev är av största bety-
delse för elevens lärande. Hon hänvisar till den naturliga omsorg vi männis-
kor känner för varandra i en relation. Att undervisa är att ge av sig själv 
och att ta emot. En lärares uppgift är att visa och känna genuin omsorg 
om sina elever, att förstå dem och att sedan finna handlingar som kan 
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hjälpa dem. Annars blir läraren bara som en abstrakt lärobok som förmed-
lar fakta. I varje möte med en elev uppstår en relation. Nodding säger att 
som lärare är hon i första hand den som ger omsorg. Eleven är mer bety-
delsefull än ämnet (s. 176). 
 Lärarens makt är otroligt stor över eleven och hon kan påverka eleven 
att lära sig mycket genom sin entusiasm och sin kunskap. Men sist och 
slutligen är det ändå eleven som bestämmer vad han lär sig och vad han 
behöver ha för kunskap i livet.
 I många teorier tas en viktig faktor för given, nämligen att elever vill 
ha den kunskap som erbjuds. Skolan är förvisso obligatorisk, men många 
elever upplever skolan som en värld för sig. Det betyder att mycket i de 
kunskaper skolan lär ut inte har någon egentlig relevans i många elevers 
verklighet. Även om lärare anser att nyttig kunskap lärs ut i skolan, har 
många elever svårt att omvandla den till sin egen värld. (Se PEEL-projektet, 
John Baird 1992). Eftersom elever är individer och alla har olika egenska-
per och förkunskaper, vore det därför naturligt att först ta reda på vad 
eleverna vill lära sig och på vilket sätt lärandet bör ske. Med utgångspunkt 
från detta kunde läraren sedan lägga upp sin undervisning med bra meto-
der och med ett relevant innehåll. 
 I ett mera kooperativt inriktat lärande lär sig eleverna av varandras 
tankar och idéer. Läraren blir heller inte längre den som har meningsfö-
reträde. Johnson & Johnson (2007), som arbetar med kooperativt lärande 
på University of Minnesota i USA skriver att deras studenter är mer positivt 
inställda till studier, är mer kreativa och har högre nivå på sina arbeten. 
De får bättre resultat på sina tentamina med kooperativt lärande än andra 
studenter och studenterna minns sina kunskaper under längre tid än 
tidigare. Förutom detta tränar studenterna den sociala kompetensen och 
stärker sin självkänsla och den psykologiska hälsan förbättras. De poäng-
terar dock att detta inte handlar om grupparbeten i vanlig bemärkelse utan 
om ett kooperativt lärande där studenterna får arbeta med väl förberedda 
uppgifter och tydliga mål med syftet att hela tiden träna samarbete.
 Om vi i skolan kunde få eleverna att känna att det som skolan erbju-
der är ett verkligt meningsskapande, då kanske vi också får uppleva hur 
eleverna blir aktiva i sitt lärande och deltar i genuina samtal i klassrum-
met. Målet skulle alltså vara att få eleverna att samarbeta i ett kooperativt 
lärande, där alla röster kommer till tals och där de tillsammans arbetar 
aktivt mot ett uppsatt mål. Det talade språket skulle då inte enbart bli en 
överföring av ett budskap utan en flerstämmig handling. Då blir den 
demokratiska fostran inte helle bara att se och höra, utan också att prak-
tiskt delta i demokratiska processer med allt vad det innebär av att lära 
sig lyssna på andra, respektera och tolerera andras åsikter och delge sina 
egna tankar i deliberativa samtal. 
 Undervisningen i språk skulle kunna ändras från att bara vara en ren 
faktainlärning av lingvistiska kunskaper till att också bli en demokratisk 
mötesplats för elever, där de samtidigt lär sig kommunicera med andra 
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på ett främmande språk och att arbeta tillsammans med andra mot 
uppsatta mål. På så sätt skulle inte längre enbart läraren ha meningsföre-
träde och förmedla en given kunskap, utan elever skulle hjälpa varandra 
till en utökad kunskap i det främmande språket. 
 I det flerstämmiga demokratiska klassrummet talar eleverna med 
varandra likaväl som de talar med läraren. Klassrummet blir på så sätt ett 
aktivt språkrum, där olika idéer och tankar kommer till tals. ”Språkande” 
övergår till ”voice”. Detta utesluter naturligtvis inte lingvistiska kunskaper, 
men de bör förmedlas först när elever kan använda meningar och känner 
att de behöver få en förklaring till hur meningar konstrueras. 
 Till detta kommer att det främmande språket används direkt i en 
kommunikation utan att det kontrasteras med modersmålet. Vuxna som 
lär sig språk vill gärna gå via sitt modersmål, medan ungdomar mycket 
väl kan lära sig språket direkt. I och med att eleverna använder det främ-
mande språket till att uttrycka sina egna tankar, aktiveras elevens andra 
sinnen med visualisering och associationer i ett pedagogiskt psykologiskt 
perspektiv. Eleverna blir mer medvetna om sitt lärande, känsloengage-
manget ökar och genom allt detta ökar minneskapaciteten. 
 Lärarens centrala funktion i sammanhanget blir att engagera eleverna, 
att organisera arbetet och att sätta upp tydliga mål för verksamheten. 
Under arbetet faller det på läraren att övervaka processen och hjälpa 
eleverna att komma vidare till ökade kunskaper. På så sätt får läraren en 
större betydelse för elevernas lärande, men han ikläder sig samtidigt en 
något annorlunda roll: som arbetsledare, entreprenör och kunnig mentor. 
I denna situation blir eleverna behandlade både som demokratiska medbor-
gare och som ansvarstagare för sitt eget lärande.
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