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INLEDNING

Antanas Šk÷ma 1 föddes i den polska staden Lodz 1910. Den självständiga
litauiska staten utropades 1918, men familjen återvände till Litauen först
1921, efter att ha bott i Ryssland och Ukraina i några år. Antanas Šk÷mas
första yrkesval var medicin, därefter övergick han till att studera juridik för
att fyra år senare bli medlem i en teatergrupp. Detta ledde till en karriär först
som skådespelare och senare även som regissör. Antanas Šk÷ma arbetade
vid Kaunas teater under tidsperioden 1936-1940 och på Vilnius Stadsteater
mellan åren 1940 och 1944.
Dessa år var oroliga. Litauen återfick sin huvudstad Vilnius 1939, men
landet ockuperades av ryssarna 1940. Antanas Šk÷ma deltog i det litauiska
upproret i juni 1941, som anordnades med förhoppningar om att det
nazistiska Tyskland, som en vecka senare ockuperade landet, skulle erkänna
Litauens självständighet. Detta skedde dock aldrig. Antanas Šk÷ma väntade
inte på den nya ryska ockupationen 1944 utan flydde tillsammans med sin
familj från Litauen till Tyskland tidigare detta år.
1949 flyttade familjen vidare till USA. Antanas Šk÷ma försörjde sig som
fabriksarbetare och portier, men deltog aktivt i det exillitauiska kulturlivet,
skrev artiklar och skönlitteratur och hade uppdrag som regissör och skådespelare. Han dog i en bilolycka 1961.
Antanas Šk÷ma skrev inte endast prosatexter i genren novell och långnovell utan även en roman, flera dramer, skådespel och många publicistiska
texter. Šk÷ma iscensatte några av sina verk och agerade både som regissör
och skådespelare i dem.
Antanas Šk÷ma debuterade med sin första prosabok Nuod÷guliai ir kibirkštys (sv. glöd och gnistor) 1947. Några år senare trycktes prosaboken
Šventoji Inga (sv. den heliga Inga, Chicago 1952), dramat Pabudimas (sv.
uppvaknandet, Chicago 1956) och ett skådespel i två akter Žvakid÷ (sv. ljus1

Uppgifterna som innehåller biografiska fakta om författaren har bland annat hämtats från
följande källor: Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius ”Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas” 2001 (se hänvisningen till Antanas Šk÷ma, s. 491.), Egzodo rašytojai. Autobiografijos, Vilnius ”Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla” 1994 (se hänvisningen till Antanas Šk÷ma, ss. 716-720.), Šk÷ma, Antanas, “A. Šk÷mai – 40 metų”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai III,
Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas A M & M Publications” 1985, ss. 445448. Uppgifterna om Antanas Šk÷mas litterära produktion kommer från Egzodo rašytojai.
Autobiografijos, Vilnius ”Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla” 1994 (se hänvisningen till
Antanas Šk÷ma, ss. 716-720.), Antanas Šk÷ma Raštai, Chicago (vol. 1., 1967; vol. 2., 1970,
vol. 3., 1985.).
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staket, Brooklyn 1957). Romanen Balta drobul÷ (sv. det vita höljet) kom ut
ett år senare i London och därefter följde prosaboken Čelesta (sv. celesta,
1960).
Långnovellen ”Izaokas” (sv. Isaak), som skrevs 1960-1961, trycktes först i
den tredje volymen av Šk÷mas Raštai (sv. samlade verk, Chicago 1985). I
samma volym trycktes även valda delar av författarens poesi, dramafragment, satiriska och humoristiska texter.
Under sin livstid var Šk÷ma också en energisk debattör i litteratur-, konstoch kulturfrågor och skrev många polemiserande publicistiska texter som
trycktes i exillitauiska tidskrifter och tidningar. I några av dessa artiklar som
har gått i omtryck i den tredje volymen klargörs hans synsätt på författares
och litteraturkritikers roll i relationen mellan mottagare av litteratur och text.
Detta för vår del aktuella ämne kommer att diskuteras längre fram i avhandlingen.
I den andra volymen av Šk÷mas Samlade verk (Chicago 1970) trycktes
även de dramer som inte tidigare hade getts ut i bokform. ”Julijana” (sv.
Juliana) är en pjäs i tre akter som litteraturkritikern Kostas Ostraukas 2 uppger vara Šk÷mas första drama. Texten skrevs i Vilnius 1941-1943. Enligt
Ostrauskas har författaren fått uppslag till texten efter ett besök på borgen
Raudon÷. Šk÷ma sägs ha blivit inspirerad av den övergivna borgen och inte
minst av den utländska herrgårdsfamiljens liv enligt förgångna ideal som
ledde till bristfälliga kontakter med den omedelbara verklighet som dessa
människor levde i.
Genren på dramat ”Živil÷” benämns som en dramatisk legend i tre akter. 3
”[R]edan 1934 skrev Šk÷ma, intresserad av idén om reinkarnation, ett brev
till sin blivande hustru som innehöll ett fragment av romantisk prosa. Innehållet i brevet utgjordes av tre reinkarnationer av två människor, oundvikligt
fängslade i historiska händelser.” 4 Adam Mickieviczs berättelse om Živil÷
uppges vara den skönlitterära text som har inspirerat Antanas Šk÷ma. 5 Här
ser vi för första gången Živil÷s gestalt som senare återkommer i dramat
”Ataraksija” (sv. ataraxia) och långnovellen ”Isaak”.
I denna volym publiceras även Šk÷mas text ”Vienas ir kiti” (sv. en och de
andra), ett drama i två akter och fyra scener. Denna text skrevs i Brooklyn i
slutet av 1952 för en litterär tävling i litauisk dramatik. När Šk÷ma fick veta
2

Kostas Ostrauskas (f. 1926) flydde från Litauen 1944. Ostrauskas benämns främst som
dramaturg och litteraturkritiker. ”Den mest distinkta representant för avantgardistisk drama i
litauisk litteratur som med hjälp av medel, besläktade med absurdteater, undersökte människans erfarenheter vid mötet med ödet och döden.”, i Lietuvių literatūros enciklopedija,
Vilnius ”Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 2001, s. 364. (hänvisningen till Kostas
Ostrauskas).
3
Se mer om detta i Kostas Ostraukas slutkommentarer i Šk÷ma, Antanas, Raštai II, Chicago
”Antano Šk÷mos raštų leidimo fondas Santara-Šviesa” 1970, s. 407. Här ser vi också att
dramat har trycks i Aidai i Tyskland 1948.
4
Ibid.
5
Ibid.
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att texten tilldelades en andra vinnarplats i tävlingen, men att beslutet annullerades så fort juryn hade fått kunskap om vem författaren var, offentliggjorde han sina åsikter om det hela i den litauiska pressen. En lång polemik mellan olika aktörer i den exillitauiska exilens kulturliv bröt ut. 6 Dramats iscensättning i Chicago i slutet av 1953 blev den mest framgångsrika uppsättning
av ett Šk÷madrama.
Trots att Šk÷ma i ett brev till sin förläggare menade att deltagandet i tävlingen var ett misstag, skrev han även ett nytt drama, ”Ljusstake”, för en
dramatävling vid den exillitauiska tidningen Darbininkas (sv. arbetare) och
vann tävlingen.
Šk÷mas sista två dramer i en akt ”Kal÷dų vaizdelis” (sv. en scen under jul)
och ”Ataraxia” skrevs förmodligen vid årsskiftet 1960/1961 och trycktes för
första gången i den amerikanska utgåvan av författarens samlade verk. ”En
scen under jul” blev senare översatt till engelska. 7 Det bör också nämnas att
dramat ”Ataraxia” kan ses som en intertext till långnovellen ”Isaak”.
Denna avhandling ämnar studera skildringarna av tid, trauma och sexualitet i författaren Antanas Šk÷mas novellistiska prosa, särskilt i den sista långnovellen ”Isaak”. Den skönlitterära texten ses främst som ett empiriskt fält
där teoriernas styrka och brist kan prövas. Texterna, som har skrivits av den
litauiske författaren Antanas Šk÷ma, är tillräckligt komplicerade för att ge
motstånd mot en tolkning som lydigt följer en viss teori. Långnovellen ”Isaak” ställer krav på litteraturkritikern som försöker närma sig texten och sluter sig omedelbart om man är alltför ivrig, otålig, intensiv eller om man alltför starkt på förhand tror på sanningen i den teori som man själv tillämpar.
Šk÷mas text är på så sätt en litteraturvetenskaplig utmaning, som länge kämpar emot och som inte vill inordna sig inom enhetliga teoretiska ramar. Det
är en bedräglig text som till en början förefaller påfallande enkel, men som
ändå lyckas förvirra sin läsare med blixtsnabba övergångar mellan den faktiska och den fiktivt imaginära verkligheten. Stora temporala tomrum och
berättarens drömmar om det ideala landet i det förflutna hindrar läsaren från
att förstå berättelsens handling, medan berättarens dagdrömmar, fantasier
och reminiscenser förbluffar, skakar om, chockerar och irriterar.
Det finns en grundläggande dikotomi i konstruktionen av långnovellen
”Isaak”. Både berättelsen och berättaren byggs upp på ett strukturerat sätt,
berättandet tycks följa den inre logikens regler, men den fullständiga förståelsen av texten kräver en tolkning som förmår att sträcka sig längre än innehållet i det berättade och den spontana reaktionen av avsmak som vissa sekvenser i texten kan skapa. Författarens sätt att konstruera sin berättare kan
liknas vid naturvetenskapmannens sätt att arbeta. Han preparerar en själ inför
6

Ibid., ss. 426-428.
”A Christmas Skit”, in Lituanus. Contemporary Lithuanian Drama, Part I, vol. 13, no. 3.,
Fall 1967, ss. 47-71. Se även Šk÷ma, Antanas, Raštai II, Chicago ”Antano Šk÷mos raštų
leidimo fondas Santara-Šviesa” 1970, s. 437.
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läsaren genom att exponera fysiska och psykiska trauman för henne. Det
skapas en pseudoverklighet i berättelsen som inte nödvändigtvis lyder logikens lagar och som förnekar den faktiska verklighetens tids- och rumsstrukturer genom sin existens i texten. Denna pseudoverklighet manifesterar en
subjektivitet i berättelsen som kan låtsas om att följa historien för att senare
förkasta det som redan har berättats.
När läsaren känner avsmak för det gestaltade förvandlas läsprocessen till
tvång. Vilka valmöjligheter ställs läsaren då inför, när texten inte motsvarar
vare sig samhällets normer eller hennes egna förväntningar? Många läsare
har reagerat häftigt på långnovellen ”Isaak” och romanen Det vita höljet. För
att undersöka varför prosatexterna har recipierats negativt kommer vi att gå
tillbaka i tiden och läsa författarens andra prosatexter för att se om det finns
några mönster i den narrativa tekniken. Vi kommer samtidigt att försöka
undersöka hur trauma och sexualitet, ett ämne som vissa tidigare läsare tycks
ha uppfattat som generande och smutsigt, har skildrats.
Avhandlingens två olika metoder, Genettes strukturalism och Freuds trauma- och sexualteori och i viss mån psykoanalys, markerar ett försök att förena två skilda synsätt inom litteraturvetenskapen. Bristerna i den strukturalistiska metoden pekar på medvetna konstruktioner inom texten som kan nås
genom den freudianska metodens transformation till litteraturvetenskap. Det
innebär att vi kommer att gå tillbaka till textens egentliga innehåll och dess
mening, till de trauman och företeelser som ligger bortom alla symptom som
texten uppvisar.
Urvalet av de novellistiska texterna, som tillhör slutversionen av den empiriska analysens korpus, har på grund av tidsbrist blivit selektivt. Vissa
texter som från början var tänkta att ingå i undersökningen har blivit strukna
för att undvika upprepningar i analysen. Studien av Antanas Šk÷mas novellistiska prosa är tänkt att fungera som intertext för att belysa författarskapets
utveckling och klargöra konstruktionen av berättaren och berättartekniken i
långnovellen ”Isaak”.
De texter som citeras i avhandlingen kommer från författarens samlade
verk som trycktes på originalspråket litauiska i Chicago. Följande texter
kommer att användas i avhandlingens analyser:
– novellerna ”Nakties tyla” (sv. nattens tystnad), ”Kalendorius” (sv. kalendern), ”Beržas ir žmogus” (sv. björk och en människa), ”Kalnuose” (sv. uppe
i bergen), ”Pagautas” (sv. fångad), ”Suknia” (sv. klänning), ”Ligonin÷je”
(sv. på sjukhuset) och ”Šypsena” (sv. leendet) som ingår i boken Glöd och
gnistor i den första volymen av författarens samlade verk, tryckta i Chicago
1967.
– långnovellen ”Saul÷tos dienos” (sv. soliga dagar), boken Den heliga
Inga, tryckt i samma källa som ovan.
– långnovellen ”Isaak”, tryckt först i den tredje volymen av författarens
samlade verk, Chicago 1985.
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Begreppet ”långnovell” motsvarar i avhandlingen den på svenska mer frekvent använda definitionen ”kortroman” som i sin tur, särskilt vid översättningarna av slavisk litteratur, betecknar genren ”ry. povestj”. Den litauiska
litteraturen har en välutvecklad genremotsvarighet ”lt. apysaka.” 8 och ”Isaak” betecknas på samma sätt av författaren.
Översättningarna och tolkningarna från litauiska till svenska är mina egna,
såvida inget annat anges. I avhandlingens löpande text används översättningarna av titlarna på Šk÷mas böcker, skönlitterära och publicistiska texter.
I avhandlingens andra kapitel ”Temporala strukturer” presenteras en kort
teoretisk översikt av nykritiken, formalismen och strukturalismen, med
tyngdpunkt på den franske narratologen Genette. Den diskursanalys som han
har tillämpat på Marcel Prousts romanserie På spaning efter den tid som flytt
används här för att beskriva hur tidsbegreppet framställs i långnovellen. Distinktionen mellan berättelse och historia kvarstår, och förs i någon mån
vidare. Vi kommer också att se nödvändigheten att introducera nya definitioner som redan har nämnts och som står i liknande motsatsförhållande till
varandra: den imaginära verkligheten och den faktiska verkligheten, som
bland annat angränsar till sådana begrepp som nutiden och pseudonutiden,
lineär och vertikal tid.
Den narratologiska läsningen av långnovellen ”Isaak” kommer att vara
textcentrerad. Analysens fokus skiftar dock ibland över till läsarperspektivet.
Textanalysen utifrån det valda temat, temporalitet, fungerar även som ett sätt
att belysa textens innehåll, i synnerhet när det berättade placeras parallellt
med händelserna i historien. Rekonstruktionen av historiens tid kommer så
småningom att ställa oss inför svårigheten att avgöra om händelserna i berättelsen tillhör den imaginära eller den faktiska verkligheten.
Det huvudsakliga syftet är härmed att försöka rekonstruera historien och
att bestämma hur den förhåller sig till berättelsen, vilket i förlängningen
innebär att berättelsens struktur och berättarens roll kommer att kartläggas.
Det leder till följande frågor: är berättaren i långnovellen statisk eller finns
det växlingar i den roll som han intar? Kan den berättelse som berättaren
berättar betraktas som lineär eller finns det alternativa sätt att betrakta den?
Hur ser berättelsekonstruktion och berättarens funktioner ut? Finns det någon diskrepans mellan berättelsens och historiens tid? Vad är det som grundlägger den narrativa tekniken i ”Isaak” och hur fungerar den? Vi kommer att
ställa oss frågan varför Genettes strukturalistiska metod fungerar bristfälligt i
detta fall och försöka besvara denna viktiga problemfrågeställning.
Redan i detta kapitel träder begreppen den imaginära och den faktiska
verkligheten fram. Dessa begrepp kommer att återkomma i hela avhandlingen. Begreppens betydelser är ambivalenta och kommer att förtydligas. Från
8

För fortsatta studier om genrens framväxt och utveckling i litauisk litteratur se Sprindyt÷,
Jūrat÷, Lietuvių apysaka, Vilnius “Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 1996.
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ett renodlat läsarperspektiv kan begreppet imaginär verklighet tillämpas på
den skönlitterära texten som en fiktiv enhet. Den imaginära verkligheten
återfinns också inom texten och inkluderas i Genettes berättelsebegrepp. Det
rör sig om den mest subjektiva, privata, närgångna men ändå artikulerade
blicken på berättarens tillvaro som exponeras för läsaren i berättelsen och
den kan innehålla berättarens tankar, reminiscenser, dagdrömmar och fantasier.
Vi kommer att se att begreppet faktisk verklighet kan rymma allt som befinner sig utanför texten innan transformationen till textens form och innehåll har ägt rum. Det kan röra sig om föremål, upplevelser, möten och erfarenheter, allt det som är faktiskt, förnimbart, realistiskt i en yttre verklighet.
Den faktiska verkligheten inom texten anknyter till Genettes narratologiska
begrepp historia och innehåller de händelser i berättelsen som stämmer överens med historien, det vill säga allt som bevisligen inte är påhittat av berättaren.
Dessa begrepp kommer att användas när tidsmässiga språng uppstår mellan olika delar i texten, mellan händelserna i den rekonstruerade historien
och i berättelsen och mellan berättarens olika verkligheter. Det blir då relevant att ställa sig frågan om det finns binariteter i berättelsens och berättarens konstruktioner och vad dessa i så fall kan bero på. Varför väljer författaren att konstruera sin text på det komplicerade sätt? Hur kommer det sig att
han inte tycks hysa något större förtroende för sin tilltänkte läsare och först
skapar en historisk exakthet i berättelsen som senare förstörs? Vad menar
berättaren när han säger att han vill bevisa felaktigheten i Freuds teori?
Avhandlingens tredje kapitel använder sig av Freuds traumateori medan
analysen utvidgas till Šk÷mas andra novellistiska texter än ”Isaak” för att se
om skildringar av traumatiska händelser och deras effekter på gestaltade
människor förekommer i Šk÷mas hela prosa. Den kontextuella studien är
även tänkt att fungera som introduktion i Šk÷mas prosa för den oinvigde
läsaren. Analysens syfte är att identifiera trauma i den skönlitterära texten
och se hur det skildras för att kunna redogöra för centrala teman i författarens prosa och utreda hur vissa väsentliga motiv bildas.
Vi kommer även att se att traumat och dess påverkan på människans medvetande inte är det enda som Freud fokuserar på i sin traumateori. Rätt
mycket uppmärksamhet ägnas åt det mänskliga minnet och hågkomsters
bortträngning. Sexualiteten är ännu ett centralt begrepp som Freud ser som
källan till psykiska trauman och som orsak till traumatiserande föreställningars bortträngning ur medvetandet. Det klassiskt freudianska traumaförloppet
och posttraumatiska symptom som Freud beskriver kommer att kartläggas.
För att kunna följa den freudianska tankens utveckling och på det sättet fylla
ut traumabegreppet kommer några fallbeskrivningar att sammanfattas.
Eftersom vi i tidigare avhandlingskapitel konstaterar att långnovellen ”Isaak” är en berättelse som innehåller temporala tomrum uppmärksammas även
de egenskaper i den ofullständiga berättelsen som har iakttagits av Freud. I
14

sina fallbeskrivningar pekar Freud just på temporalitetens betydelse vid skapande av patientens berättelser för psykoanalytikern. Det faktum att (den
skönlitterära) historiens händelser tidsmässigt omplaceras i berättelsen bör
då tyda på en drivkraft hos berättaren att upphäva det ursprungliga temporala
sambandet mellan historien och berättelsen och att initiera en imitativ process av mänskligt minne, implementerad i berättarens pseudomedvetande.
Kan det vara så att en sådan berättare inte agerar självständigt i texten utan
är en medveten konstruktion av författaren som själv intar en mindre synlig
position?
Hypotesen formuleras som en förlängning av de tidigare observationerna
och som ett försök att flytta den freudianska tanken från psykoanalysen till
litteraturvetenskapen. När skildringarna av trauma i Šk÷mas prosa studeras
intertextuellt fokuserar vi därför fortfarande på temporalitet. Om temporala
omkastningar är ett tecken för författarens medvetna konstruktion av den
(senare obscena) skönlitterära texten, med berättaren som instrumentellt
redskap för författarintentionerna, bör vi kunna se ett samband mellan traumaskildringen och tidens framställning i Šk÷mas prosa. Kan det då vara så
att ju mer avancerat traumat skildras i berättelsen, desto mer påtagliga blir de
temporala omkastningarna mellan historien och berättelsen och dikotomin
mellan den faktiska och den imaginära verkligheten blir allt större? Kan det
vara så att berättartekniken i Antanas Šk÷mas novellistiska prosa i det avseendet tycks genomgå en utveckling som manifesteras i det sista verket ”Isaak”? Finns det en rörelse i författarskapet från objektivitet till tilltagande
subjektivitet, från dokumentationen av skeendet ”berättaren berättar” till
”berättaren minns”, som kan klarläggas genom skildringarna av trauma? Hur
avspeglas detta i relationen mellan det faktiska och det imaginära och i berättarens konstruktion?
I avhandlingens fjärde kapitel studeras skildringarna av sexualitet och sexuell perversion i Šk÷mas prosa med teoretisk utgångspunkt i Freuds sexualteori. Vi kommer här att analysera de sätt som sexualiteten skildras på hos
Šk÷ma. Finns det skildringar av barnets infantila upplevelser som kopplas
ihop med sexuella erfarenheter hos vår författare och på vilket sätt konstrueras detta i en skönlitterär text? Vi kommer också att försöka definiera skildringarna av norm och perversion utifrån Freuds sätt att förstå och analysera.
Finns det en enhetlig förståelse av norm i Šk÷mas prosa och vem har rätt att
definiera den? Stämmer den šk÷mianska prosans normdefinition överens
med definitionen av norm i förhållande till perversion i textens yttre verklighet och hur förhåller sig dessa två nivåer till varandra?
Kartläggningen av sexualitet i långnovellen ”Isaak” kommer att fokusera
på berättaren Andrius Gluosnis konstruktion och det berättade som kan betraktas vara av sexuell natur. Redan i den första läsningen av långnovellen
noteras berättarens till synes sadistiska fantasier om hans tidigare älskade
kvinna, öppenhjärtiga utläggningar om egen masturbation, impotens och
behovet att kastrera sig. Alla dessa begrepp förekommer även i Freuds sexu15

alteori som försöker förstå de så kallade sjukliga former av sexuallivet för att
kartlägga det normala. Hur skildras berättaren Andrius komplexa sexualitet
och vilken roll ges gestalterna Živil÷ och Isaak? Kvarstår dikotomin mellan
berättarens imaginära verklighet och den faktiska verkligheten och var i så
fall förläggs skildringarna av sexualitet? Går det med utgångspunkt i Freuds
sexualteori att ”diagnostisera” skildringarna av sexualitet och berättarens
konstruktion av dem som perversa och vart bottnar en sådan framställning av
berättarens sexualitet i? Hur förhåller sig texten till psykoanalysen?
Eftersom påfallande likheter mellan händelserna i författarens biografi och
skildringarna i hans prosatexter har noterats, innehåller avhandlingens femte
kapitel en presumtiv omläsning av författarens självbiografi som skrevs i
samband med hans fyrtioårsdag. I detta kapitel presenteras ett alternativt
synsätt på den självbiografiska tråden i författarskapet som benämns som
medvetandeström. Går det att bevisa att Antanas Šk÷ma i sina prosatexter
har försökt att återskapa en medvetandeström? I denna analys kommer vi att
återvända till den tidigare frågan om den komplexa berättartekniken kan ses
som en konstruktion av författaren och om man från ett läsarperspektiv kan
betrakta det som Šk÷ma skildrar i självbiografin som ”tillförlitligt”. Vad är
det för roll som författaren Antanas Šk÷ma intar i självbiografin och kan
detta kopplas vidare till skildringarna i hans prosa?
Den presumtiva omläsningen av självbiografin kommer att belysa temat
dubbelhet och de ständiga växlingarna mellan två motsatser i prosatexterna.
Finns det några grundläggande trauman som författaren beskriver i sin självbiografi? Hur förhåller sig Antanas Šk÷ma till de trauman som han skildrar i
självbiografin? Finns det några likheter mellan det empiriska i Šk÷mas liv
och de prosatexter som han har skrivit och hur ser dessa kopplingar mellan
den faktiska och den imaginära verkligheten ut?
Den tvetydiga rollen som Antanas Šk÷ma intar i självbiografin klargörs i
den del av kapitlet som handlar om hans dubbla position som författare och
som litteraturkritiker. Läsningen av de publicistiska texterna kommer att visa
Šk÷mas syn på sina samtida litteraturkritiker och på den position som en
litteraturkritiker intar i förhållande till författaren och texten. Hur skriver de
författare som har ”godkänts” av den rådande litteraturkritiken, som sätter
ribban för accepterad eller förkastad litteratur? På vilket sätt påverkar litteraturkritiken författaren och den exillitauiska litteraturens utveckling? Går det
att hålla litteraturkritikerns och författarens roller isär eller finns det en
schism mellan de två olika positionerna?
Avhandlingens sjätte kapitel kartlägger bokutgivningshistorien av Antanas
Šk÷mas prosa. Den viktigaste källan som används här är Kostas Ostrauskas
samlade material som trycktes i slutet av författarens samlade verk, utgivna i
Chicago. Detta material kompletteras med artiklarna och noteringarna om de
aktuella texterna som har publicerats i det geografiska Litauen och som också kan betraktas som läsarnas, litteraturforskarnas och litteraturkritikernas
mottagande av författarens prosa. Kapitlet kan i detta avseende ses som en
16

extensiv genomgång av tidigare forskning som inordnas efter författarens
prosa. Avhandlingens tidigare begränsning, vad gäller korpus, gäller inte här,
eftersom kapitlets syfte att kartlägga Šk÷mas bokutgivninghistoria spänner
över alla prosaböcker. Det innebär att romanen Det vita höljet tas upp, eftersom den utgör en viktig del i den sammanhållna bokutgivningshistorien. Vi
kommer också att undersöka om det finns några strukturella anledningar till
varför författarens böcker har fått mycket kritik efter att ha blivit utgivna och
hur den senare tidens litteraturkritiker förhåller sig till hans prosatexter, särskilt till långnovellen ”Isaak”.
Den tidigare forskningen, som mer utförligt diskuteras i detta kapitel, kan
utifrån publikationskällan delas in i två delar: den renodlat akademiska
forskningen som begränsas till två avhandlingar, vilka har getts ut i Litauen,
och övriga (forsknings)texter, vilka har tryckts i exillitauisk press, litteraturvetenskapliga tidningar och tidskrifter samt i dagspress och även på Internet.9
Loreta Mačianskait÷ disputerade på en strukturalistisk analys av Antanas
Šk÷mas roman Det vita höljet 1997. 10 En av de teoretiska utgångspunkterna
är Greimas semiotik och definition av isotopi som avgränsar tolkningsmöjligheterna i den för övrigt öppna litterära texten. 11 Analysens tyngdpunkt
läggs på förklaringar av framställningens logik, romanens narrativa diskurser, det semantiska rummet och dess paradigmer för att bevisa romanens
semantiska, narrativa och figurativa koherens.
Mačianskait÷ skriver att den exillitauiska läsarkretsen splittrades i så kallade traditionalister och modernister när romanen Det vita höljet kom ut. Referensen till Liūtas Mockūnas 12 visar att författarens ideologiska kritiker och
moralister betraktade Šk÷mas texter som ett uttryck för bland annat cynism,
anarki, blasfemi och nihilism. En av splittringens förklaringar finns, enligt
Mockūnas, i distinktionen mellan olika generationer medan Nyka-Niliūnas
”[…] accentuerar läsarnas hypertrofiskt ideologiska polarisation […]”. 13 Till
skillnad från Mačianskait÷ kommer vi att ägna rätt mycket uppmärksamhet
åt den litterära diskussionen om Šk÷mas texter och analysera bokutgivningshistorien samt läsarnas och litteraturkritikernas reaktioner. Vi kommer också
att se att diskussionen om Šk÷mas prosatexter, deras utgivning och reception
samt innebörden av denna är betydligt mer komplex än indelningen av läsarkretsen till författarens kritiker och anhängare någonsin kan visa.

9
Det finns en del intressanta artiklar om Antanas Šk÷mas prosa på internet. Se till exempel
http://katekizmas.group.lt/text/skema/apokaliptines_variacijos.htm
10
Mačianskait÷, Loreta, Antano Šk÷mos Balta drobul÷: Pasaulis ir diskursas, Vilnius
“Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 1998.
11
Ibid., s. 17.
12
Ibid., s. 9, fotnot 11.
13
Ibid., s. 10.
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Vijol÷ Višomirskyt÷ har disputerat på en avhandling om textens strategi i
Šk÷mas valda prosatexter. 14 Textens strategi förstås här som författarens syn
på det valda temat och objektet och den fungerar samtidigt som en analysmetod och teknik. Višomirskyt÷ definierar textens strategi som strukturer
som döljs bakom de ytliga fenomen i texten, vilka möjliggör dess funktionalitet; litterära grepp som ryms inom begreppen narrativ teknik eller retorik
hör med andra ord till textens yta. 15 Višomirskyt÷ menar att analysen av
textens strategi ger möjligheter att visa på vilka sätt Šk÷mas texter antingen
irriterar eller förtrollar sin läsare. Šk÷ma benämns som realist eftersom fenomenet ett harmoniskt liv inte existerar för honom och hans texter förstör
vår övertygelse om att en sådan harmoni kan uppnås. Šk÷mas texter, gestalter och språk karakteriseras, enligt Višomirskyt÷, av osäkerhet som ofta irriterar läsaren och inte ger någon känsla av stabilitet. 16
När Višomirskyt÷ diskuterar tidigare texter som har skrivits om Antanas
Šk÷ma noterar hon två viktiga saker: författarens texter var föga kända i det
geografiska Litauen 1990 och författaren var den förste exillitauiske författaren vars samtliga texter har getts ut i form av samlade verk. 17 Det faktum att
Šk÷mas samlade verk trycktes i Litauen först 1994 gör att de akademiska
verk och litteraturvetenskapliga artiklar som har skrivits i landet inte är
många. Vi kommer dock att notera att litteraturforskaren Albertas Zalatorius
redan 1988 publicerade en artikel om Antanas Šk÷mas roman Det vita höljet
där han diskuterar vissa svårigheter att introducera författarens texter för den
då sovjetiskt litauiske läsaren. Vi analyserar detta i avhandlingens sjätte kapitel. 18
Övriga forskningstexter utgör en brokig samling. De läsningar av Antanas
Šk÷mas prosa som ursprungligen har publicerats utanför det geografiska
Litauens gränser från 1940-talet fram till idag utgör en stor del av läsarreceptionen och kan ofta relateras till böckernas utgivning och de polemiker som
har uppstått i samband med detta. I dessa fall använder vi oss sällan av primärkällorna utan förlitar oss i stället på Kostas Ostrauskas välskrivna sammanfattning och materialet som först trycktes i Šk÷mas amerikanska samlade
verk och som även återkom i den geografiskt litauiska versionen 1994. Det
har inte heller varit meningsfullt eller för den delen ens möjligt att försöka
återge den fullständiga diskussionen som i flera decennier har förts om Antanas Šk÷mas texter i sin helhet. Den läsare som söker efter komplement till
vår läsning av läsarrexeptionen kan till exempel konsultera de två ovannämnda avhandlingarna, 19 vilka delvis refererar till andra texter än vad vi
14
Višomirskyt÷, Vijol÷, Antano Šk÷mos teksto strategija: nervingo persodinto augalo giesm÷,
Kaunas “VDU leidykla” 2004.
15
Ibid., s. 9.
16
Ibid., ss. 8-10.
17
Ibid., s. 18f. Vi har dock inte haft möjligheter att kontrollera den andra uppgiften.
18
Se avhandlingens kapitel ”Utgivning och reception av Šk÷mas prosa”.
19
Mačianskait÷, Ibid., ss. 9-14., s. 19f., Višomirskyt÷, Ibid., ss.13-22.
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har gjort och som föreslår en annan tolkning av den ovannämnda problematiken.
När det gäller litterära recensioner och åsikter om Antanas Šk÷mas prosatexter, som tryckts i det geografiska Litauen under de senaste tjugo åren, har
ambitionen varit att kartlägga dessa så objektivt och utförligt som möjligt.
Exillitauiska böckers ständiga flöde till Litauen och olika böckers korsreferenser till Antanas Šk÷ma och till varandra har dock komplicerat denna uppgift.
Det kan vara av intresse att nämna att många författare som citeras här och
som har skrivit artiklar, tryckta i litterära tidskrifter eller tidningar, kommer
från den akademiska världen och dessutom har disputerat. 20 De flesta artiklar som citeras i avhandlingens kapitel ”Utgivning och reception av Šk÷mas
prosa” har tryckts i litterära eller litteraturvetenskapliga tidningar och tidskrifter, med undantag för Laurinaitis recension i dagstidningen Lietuvos
rytas (sv. litauens morgon) och Respublika (sv. republik).
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Till exempel Giedrius Viliūnas, Dalia Čiočyt÷, Jūrat÷ Sprindyt÷, Albertas Zalatorius.
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TEMPORALA STRUKTURER

Teori och metod: strukturalism, narratologi, Genette 21
Strukturalismen 22 har sin grund i den strukturella lingvistiken, utformad av
Ferdinand de Saussure i hans postuma Kurs i allmän lingvistik (Cours de
linguistique générale, 1916). Språket betraktas här som ett sammanhängande
system bestående av delsystem. Det studeras synkront, vilket innebär att
språkliga fenomen analyseras vid en viss given tidpunkt. Det språkliga tecknet har, enligt de Saussure, en innehållssida, det betecknade (fr. le signifié),
och en uttryckssida, det som betecknar (fr. le signifiant). Det innebär att
språket ses som ett system av tecken som står i motsatsförhållande till varandra och som manifesterar det bakomliggande språksystemet (fr. la langue).
Lingvistens främsta uppgift blir att studera dessa språkliga system och deras
uppbyggnad.
Den strukturella lingvistiken såg språksystemen som en sammansatt kod
som gav yttrandet mening; ”[…] om man kände yttrandet och språkets regler, och tillämpade språkets regler på yttrandet, då fick man fram yttrandets

21

Denna del i avhandlingen är tänkt att fungera som översikt och har inga anspråk på att vara
allomfattande. För mer omfattande introduktion hänvisas till: Pettersson, Anders, ”Strukturalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del 2., red. Claes
Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur” 1991, ss. 5-9; Entzenberg, Claes,
”Rysk formalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del 1.,
red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur” 1991, ss. 7-14; Form
och struktur, texter till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen., i urval av Kurt
Aspelin och Bengt A. Lundberg, Stockholm ”PAN/Norstedts” 1971; Selden, Raman, A Reader`s Guide to Contemporary Literary Theory, Hemel Hempstead “Harvester Wheatsheaf”
1989; Brügger, Niels och Vigsø, Orla, Strukturalism, Lund ”Studentlitteratur” 2004.
22
Avhandlingens läsare som på egen hand vill fördjupa sig i strukturalism kan vända sig till
följande källor: Barthes, Roland, Critique et vérité, Paris 1966; Barthes, Roland, Essais Critiques, Paris 1974; Barthes, Roland, Mythologies, Paris 1957; Culler, Jonathan, Structuralist
Poetics, New York 1975; de Saussure, Ferdinand, Cours de linguistique générale, Lausanne
1916; Detweiler, Robert, Story, Sign, and Self, Philadelphia 1978; Garwin, Paul, Prague
School on Esthetics, Washington 1964; Genette, Gérard, Figures I, II, III, Paris (1966, 1969,
1972); Greimas, Algirdas Julien, Sémantique structurale, Paris 1966; Jakobson, Roman,
Poetik och lingvistik, utg. Aspelin & Lundberg, Stockholm 1971; Jakobson, Roman, Selected
Writings, II, IV. The Hague-Paris (1971, 1966); Lévi-Strauss, Anthropologie Structurale,
Paris 1958; Mukarovsky, Jan, Structure, Sign and Function, New Haven 1978; Mukarovsky,
Jan, The Word and Verbal Art, New Haven 1977; Todorov, Tsvetan, Poétique de la prose,
Paris 1971.
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betydelse”. 23 Detta synsätt flyttades sedan över till litteraturvetenskapens
strukturalism.
Roman Jakobson blev en av de forskare som förde över den strukturella
lingvistikens metod till litteraturvetenskapen. Jakobson förknippas även med
den så kallade Pragskolan och representanter för formalismen, men även
med strukturalismen. De ryska formalisterna på 1910- och 1920-talen försökte finna olika sätt att definiera litteraturstudier som vetenskap med egen
metodik och analysobjekt. Viktor Sklovskij utvecklade formalismen som
metod i uppsatsen ”Konsten som grepp” (1917) där han introducerade sådana distinktioner som praktiskt och poetiskt språk, automatisering och främmandegöring, material och form. Det poetiska språket definierades som avvikande bruk av språket i förhållande till praktiskt språk. Material betraktades som en pre-estetisk kategori, det vill säga, intryck och känslor som diktaren bearbetade, medan form sågs som en estetisk kategori, det fullbordade
verket. Genom införandet av ett sådant formbegrepp kunde man sedan koncentrera sig på de formella kvaliteterna i litteraturen, eftersom de förstods
som redskap som användes för att realisera främmandegöring.
Formalisterna intresserade sig inte för perceptionen i sig utan för hur ett
konkret grepp, till exempel främmandegöring, bidrog till produktionen av en
önskad effekt. Eftersom varje konstverk, enligt formalismen, betraktades
som en konstruktion som bestod av olika strukturnivåer och som byggdes
upp med hjälp av olika litterära grepp, intresserade de sig mest för att studera
detta utifrån olika aspekter.
Poesin var den genre som fängslade mest, då den utövade ett kontrollerat
brott mot talets (det praktiska språkets) alla nivåer. ”Oppositionen mellan
form och material kom till uttryck i distinktionen mellan sujett och berättelse. Den förra avser berättelsens konstruktionsprinciper och den senare själva
materialet, som omvandlas i verket.” 24
Formalismen gör alltså en grundläggande distinktion mellan form och innehåll, vilket kan få oss att tro att litteraturen förändras först efter det att den
omgivande världen har förändrats 25. För att litteraturen ska kunna betraktas
som litteratur bör den ständigt främmandegöra det som vi känner igen och
denna process innebär en ständig utveckling av berättartekniken och de litterära greppen. Formalisterna betraktar därför litteraturens och berättandets
utveckling som autonom i förhållande till den sociala eller historiska verklighet som textens material hämtas ifrån.
23

Pettersson, Anders, ”Strukturalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till
dekonstruktion, del 2., red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur”
1991, s. 9.
24
Entzenberg, Claes, ”Rysk formalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till
dekonstruktion, del 1., red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur”
1991, s. 9.
25
Rivkin, Julie & Ryan, Michael, “Introduction: ‘Formalisms’”, i Literary Theory: An Anthology, red. Julie Rivkin & Michael Ryan, Oxford “Blackwell Publishing” 1998, s. 5.
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I formalismen finner vi alltså att konsten inte betraktas som ett medel utan
som ett mål i sig, det vill säga att diktens uppgift är att göra det kända främmande. De tidiga formalisterna såg att ”[…] konsten är den totala summan
av alla grepp och författaren [är – V. C.] en konstruktör, en hantverkare och
inte, som hos symbolisterna, en siare med orfiska attribut.” 26 De senare formalisterna konstaterar dock att greppen själva kan stå som objekt för automatisering, det vill säga att samma konstnärliga grepp kan ges många olika
funktioner och olika grepp kan ha samma funktion. Det litterära verket betraktas därför som en struktur där varje grepp ges en viss funktion. Den estetiska funktionen dominerar över andra grepp i verket och gör litteraturvetenskapen legitim.
Den folkloristiska litteraturen var annars den genre som fick mycket uppmärksamhet hos formalisterna. Vladimir Propp 27 beskriver folksagans urform och dess transformationer genom att skapa en funktionsinriktad strukturmodell. Inspirationskällan har varit Goethes eviga sökande efter den arketypiska växten bland skilda transformationer i biologin och Propp har på
liknande sätt försökt finna det arketypiska mönstret som låg till grund för
folksagans olika former. 28
Det kan vara av intresse att notera att strukturalismen inte endast har förbindelser med den strukturella lingvistiken utan även med antropologin. Den
ovannämnda parallellen åskådliggörs i Propps sätt att studera funktioner och
roller i sagan samt i Lévi-Strauss analyser av myter. 29 Strukturen i antropologins ”språk”, myten, motsvarar det vanliga språket och båda två kan analyseras på samma sätt med hjälp av den strukturella lingvistikens teori och
begreppsapparat.
Det finns också de litteraturvetare som anser att den amerikanska nykritiken (Cleanth Brooks, William K. Wimsett, Allen Tate med flera) kan betraktas som en förgrening av formalismen. 30 De gemensamma egenskaperna är
deras fokus på litteraturens språk som skiljer sig från vardagsspråket och på
den litterära texten som litteraturstudiens främsta analysobjekt. Skillnaden
26

Entzenberg, Claes, ”Rysk formalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till
dekonstruktion, del 1., red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur”
1991, s. 10.
27
Propp, Vladimir, Morfology of the Folktale, Austin “University of Texas Press” 1958. Vissa
forskare, till exempel Entzenberg, betraktar honom främst som formalist medan andra, till
exempel Lagerroth, ser honom som strukturalist. Det visar återigen att dessa två begrepp ofta
används som varandras synonymer.
28
Här finner jag även en parallell till psykoanalysen, nämligen Carl G. Jungs kartläggning av
symboler och arketyper i boken Människan och hennes symboler, övers. Karin Stolpe, Stockholm ”Forum” 1964.
29
Lagerroth, Erland, Litteraturvetenskapen vid en korsväg, Stockholm ”Rabén & Sjögren”
1980, s. 129 f. Lagerroth refererar till Propps ovannämnda (se not 13) bok om sagans morfologi, först utgiven på ryska 1928 och till Lévi-Strauss uppsats ”L`analyse structurale en linguistic et en antropologie” från 1945.
30
Rivkin, Julie & Ryan, Michael, “Introduction: “Formalisms””, i Literary Theory: An Anthology, red. Julie Rivkin & Michael Ryan, Oxford “Blackwell Publishing” 1998, ss. 3-7.
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mellan formalismen och nykritiken benämns i sådant fall ligga i riktningarnas olika anspråk på objektivitet. Formalister strävar efter logik och vetenskaplighet, medan nykritiker intresserar sig för konstens irrationella dimensioner. Genom sin arbetsmetod, närläsning, kunde nykritikerna koncentrera
sig på enstaka litterära verk och försöka förklara hur allmängiltiga sanningar
och den absoluta meningen uttrycktes i verket. Den absoluta meningen befinner sig utanför vår perceptionsförmåga och kan därför inte analyseras med
hjälp av vetenskapliga metoder. ”It can only be alluded to indirectly in poetic
language and cannot be paraphrased in literal, denotative speech.” 31
De formalistiska idéerna inspirerade även senare, bland andra 1930-talets
Pragskola (Jakobson, Wellek med flera), strukturalismen på 1960-talet (Genette, Greimas, Todorov med flera) och poststrukturalismen (Derrida, Lacan
med flera). Det finns självfallet ingen mening att sammanfatta alla dessa
forskares insatser här och det är inte heller vårt syfte, men strukturalismens
allmänna egenskaper bör ändå nämnas.
Den strukturalistiske litteraturforskaren intresserar sig främst för texten
medan författaren och läsaren skjuts i bakgrunden: ”[…] structuralists have
tried to persuade us that the author is ‘dead’ and that literary discourse has
no truth function”. 32 Textens form, det vill säga dess olika strukturer, system
och mönster, är det främsta analysobjektet. Den estetiska formalismen förs
också fram som konstens självklara betraktelsesätt och textens formella
egenskaper ses därför som de konstnärligt centrala.
Det finns de litteraturforskare som gör en distinktion mellan mikrostrukturalism och makrostrukturalism. 33 Eftersom strukturalismen fokuserar på
poetik handlar den ursprungliga distinktionen egentligen om mikropoetik
och makropoetik. I mikropoetiken är syftet att isolera de yttersta enheterna i
det enskilda diktverket. När sådana narratologer som till exempel Greimas
och Todorov på så sätt försökte finna de grundläggande elementen i berättarkonstens grammatik, misslyckades de med uppgiften. 34 Makrostrukturalismen studerar litteraturen både som en helhet och en struktur, som kan
betraktas som ett stort självreglerande system. Syftet är att försöka finna ett
system för litteraturens olika former.
Narratologin är en gren inom strukturalismen 35 som intresserar sig för
berättelsen och försöker visa regelbundna generella mönster och därmed
logiken i berättandet. Det kan dock vara viktigt att notera att den uppgiften
inte begränsas till detta utan att ”[…] när strukturalisten behandlar textens
31

Ibid., s. 6f.
Selden, Raman, A Reader`s Guide to Contemporary Literary Theory, Hemel Hempstead
“Harvester Wheatsheaf” 1989, s. 51.
33
Lagerroth (s. 133f.) refererar här till Scholes, Robert, Structuralism in Literature: an Introduction, New Haven “Yale University Press” 1974.
34
Laggerroth hänvisar till Scholes, Ibid., ss. 95-117.
35
Det bör tilläggas ”eller formalismen” eftersom litteraturvetenskapen samt litteraturhistoriens indelning i olika epoker och nivåer alltid är relativ.
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yta bara som en manifestation av underliggande mönster, kan det lika gärna
vara ideologiska strukturer som han är ute efter att beskriva […]”. 36
Prosatexten består då av två huvudkomponenter: berättelse (eng. plot) och
historia (eng. story). Berättelsen svarar för den historia som återges på boksidorna och innehåller sådana analysmoment som till exempel kronologi och
berättarperspektiv. Begreppet ”historia” innebär ”[…] the sequence of events
in the order and the actual duration in which they ostensibly occurred.” 37 Så
fort denna distinktion har gjorts blir det möjligt att analysera de olika kvalitéerna i berättandet för att se hur berättelsen har skapats.
De tidigare nämnda metoderna, Propps försök att finna berättelsens grammatik och Lévi-Strauss studier av Oedipusmyten, exemplifierar den strukturalistiska narratologins sätt att studera litterära texter. Greimas 38 försöker
skapa en universell berättelsegrammatik genom att tillämpa semantisk analys
av satsens struktur. ”[…] Greimas’ reworking of Propp is in the direction of
the ‘phonemic’ patterning we saw in Lévi-Strauss. In this respect Greimas is
more truly ‘structuralist’ than the Russian Formalist Propp, in that the former
thinks in terms of relations between entities rather than of the character of
entities in themselves.” 39
Todorovs metod bygger på definitioner och förståelse av berättelsens
struktur, liktydig med språkets syntaktiska regler; uppgiften är här att påvisa
berättelsens universella syntax. Han identifierar berättelsens minsta funktion,
ett påstående (eng. proposition), som varken kan vara en person eller en
handling. Berättelsens struktur kan därmed framställas som abstrakt och
universell. När berättelsens minsta enhet har urskiljts beskriver Todorov de
två högre organisationsnivåerna: en sekvens (eng. sekvens) och en text (eng.
text). ”The basic sequence is made up of five propositions which decribe a
certain state which is disturbed and then re-established albeit in altered
form.” 40 En rad sekvenser som kan inordnas på olika sätt bildar en text,
”[…] by embedding (story within a story, digression, etc.), by linking (a
string of sequences), or by alternation (interlacing of sequences), or by a
mixture of these.” 41
Delar av den franske strukturalisten Genettes metod, som visas i studien av
Marcel Prousts roman På spaning efter den tid som flytt 42, studerar gestalt36
Pettersson, Anders, ”Strukturalism”, i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till
dekonstruktion, del 2., red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund ”Studentlitteratur”
1991, s. 8.
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Rivkin, Julie & Ryan, Michael, “Introduction: ‘Formalisms’”, i Literary Theory: An Anthology, red. Julie Rivkin & Michael Ryan, Oxford “Blackwell Publishing” 1998, s. 4.
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Selden, Raman, A Reader`s Guide to Contemporary Literary Theory, Hemel Hempstead
“Harvester Wheatsheaf” 1989, s. 57f. med vidare referens till Greimas, Algirdas Julien, Sémantique structurale: recherche de méthode Paris 1966.
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ningen av tiden i texten. Denna metod kommer att användas för att försöka
kartlägga tidens framställning i långnovellen ”Isaak”.
Genette konstaterar att begreppet berättelse (eng. narrative, the narrated
discourse) är flertydigt. Han betraktar berättelsen främst som ett narrativt
påstående som består av antingen muntlig eller skriftlig diskurs som berättar
om en eller flera händelser. Berättelsen kan också hänvisa till en följd av
flera händelser, betydelsefulla för diskursen. Dessa händelser kan vara verkliga eller fiktiva och de kopplas ihop med varandra genom olika narrativa
grepp, exempelvis en opposition eller en upprepning.
Ett tredje sätt att förstå en berättelse är att se den som någonting mer än en
händelse, ”[…] not, however, the event that is recounted, but the event that
consists of someone recounting something: the act of narrating taken in it43
self”. Berättelsen blir i detta fall beroende av berättandet och det är viktigt
att utreda vem som berättar berättelsen, om det finns en eller flera berättare
som växlar med varandra samt hur allt detta påverkar berättelsen. ”Without a
narrating act, therefore, there is no statement, and sometimes even no narra44
Genette studerar därför inte endast själva berättelsen utan
tive content.”
även de olika förhållningssätten mellan ovannämnda nivåer i berättelsen och
dess relation till historien och berättandet. Analysmetoden inordnas därför
inom följande ramar: ”[…] tense and mood both operate at the level of connections between story and narrative, while voice designates connections
between both narrating and narrative and narrating and story”.45
Genette tar avstamp hos de tyska litteraturteoretikerna som har uppmärksammat en opposition mellan historiens tid (ty. erzählte Zeit) och berättelsens tid (ty. Erzählzeit). Det noteras också att ”[…] narrative text, like every
other text, has no other temporality than what it borrows, metonymically,
46
from its own reading”. Genette betraktar därför berättelsens tid som fiktiv
pseudotid. Han studerar förhållningssätt mellan temporal ordning i historiens
händelser och pseudotemporal ordning i berättelsen, det vill säga hur dessa
händelser har blivit inordnade i berättelsen. Denna distinktion återkommer
även i analysen av Prousts roman På spaning efter den tid som flytt.
Förhållningssätt mellan historiens tid och berättelsens fiktiva tid analyseras
utifrån tre determinanter. Här fokuseras på temporal ordning, vad gäller händelser i historien [hos Genette ”narrative sections” alt. ”temporal positions”
– V. C.], vilken jämförs med den pseudotemporala ordningen i uppläggningen av händelserna i berättelsen. Sambandet mellan händelsernas varaktighet
Jane E. Lewin, New York “Cornell University Press” 1980. Se även Genette, Gérard, Narrative Discourse Revisited, övers. Jane E. Lewin, Ithaca, New York “Cornell University Press”
1988.
43
Genette, Gérard, Narrative Discourse. An Essay in Method, övers. Jane E. Lewin, New
York “Cornell University Press” 1980, s. 26.
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Ibid.
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Ibid., s. 34.
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(eng. duration) i historien och händelsernas pseudovaraktighet i berättelsen
är en annan analysaspekt. Man iakttar även frekvens som bildar samband
mellan repetitiva möjligheter i historien och berättelsen.
Genette inleder studier av temporal ordning i en berättelse genom att jämföra de olika händelsernas ordning i berättelsen med rekonstruktionen av den
faktiska ordningen i historien. Genette noterar dock att ”[…] this reconstitution is not always possible, and it becomes useless for certain extreme cases
like the novels of Robbe-Grillet, where temporal reference is deliberately
47
sabotaged.” Förekomsten av narrativa anakronier i texten pekar på en implicit förekomst av den hypotetiska nollpunkten, som betyder att historien
och berättelsen temporalt överensstämmer med varandra.
Narrativa anakronier är avvikelserna mellan två olika samordnande av den
narrativa diskursen och historien. Anakronier når till framtiden och till det
förflutna från en punkt i nutid som Genette betecknar som ”[…] the moment
in the story when the narrative was interrupted to make room for the anacro48
ny […]”.
Utifrån sitt förhållningssätt till berättelsens faktiska tid delas anakronier in
i analepser och prolepser. Analepser är narrativa konstruktioner som underordnas berättelsen och som tidsmässigt finns förlagda efter berättelsens faktiska tid. Genom att definiera den framsträckning (eng. reach), som är den
aktuella sekvensens möjlighet att spänna över temporala fält i den primära
berättelsen, kan analepser delas in i två grupper: externa och interna analepser.
Externa analepser förblir temporalt helt och hållet utanför berättelsen och
blir aldrig en del av den pågående berättelsen. Det uppstår därför aldrig några kollisioner mellan berättelsen och externa analepser som snarare har funktion att upplysa läsaren om olika, mer eller mindre viktiga, detaljer.
Interna analepser inordnas innanför berättelsen och kolliderar i vissa fall
med den pågående berättelsen. Interna heterodiegetiska analepser behandlar
historien med diegetiskt innehåll som skiljer sig från den pågående berättelsens innehåll. Sådana analepser behandlar vanligtvis antingen en gestalt som
nyligen har introducerats för läsaren eller en gestalt som tidigare har figurerat i berättelsen och som läsaren behöver få nya kunskaper om.
Interna homodiegetiska analepser behandlar samma händelser som den
pågående berättelsen. Det konstateras också att kollisioner mellan interna
analepser som befinner sig på samma (temporala) kurs som en första personberättelse i stort sett är oundvikliga. Här urskiljer Genette fulländade analepser (eng. return) som är retrospektiva utfyllnader med funktionen att fylla ut
de tomrum som tidigare har uppstått i berättelsen. Dessa tomrum kan vara
renodlade eller enkla ellipser som avbryter berättelsens temporala kontinuitet.
47
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Ibid., s. 35.
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Paralipsis är en annan typ av tomrum i berättelsen som dock är mindre
temporalt och som skapas genom ”[…] the omission of one of the constituent elements of a situation in a period that the narrative does generally co49
ver”.
Ellipsen hoppar över en viss tidpunkt medan paralipsen gör ett så
kallat sidosteg och utelämnar en beståndsdel i berättelsen, men den narrativa
diskursens tid förblir här till synes opåverkad.
Iterativa ellipser eller upprepande analepser (eng. recall) är en slags retrospektioner som inte endast berör en beståndsdel av den förflutna tiden utan
hanterar flera tidpunkter som betraktas som skilda från varandra, men som
ändå i viss mån är upprepande. De sträcker sig sällan över längre textstycken
och benämns i stället som berättelsens allusioner till det egna förflutna. I de
tre minnessekvenserna som Genette analyserar i Prousts text läggs tonvikten
på analogin mellan renodlade och allmängiltiga analepser.
But at the same time they suggest a comparison between present and past, a
comparison comforting for once, since the moment of reminiscence is always
euphoric, even if it revives a past that in itself was painful […]. The comparison between two situations that are similar and also different often motivates
as well recalls in which involuntary memory does not play a role […]. 50

Betoningen på de iterativa sekvensernas kontrast har funktionen att modifiera meningen med händelserna i det förflutna, som antingen får större betydelse än de ursprungligen har haft eller ersätts med en ny tolkning av händelserna som väsentligt skiljer sig från den gamla. Genette noterar att den sista
typen av iterativa ellipser är den vanligaste hos Proust.
Blandade analepser består av externa analepser som når till en tidpunkt när
händelsen tidigare ägde rum i berättelsen, men sträcker sig ända fram till
berättelsens faktiska tid. Blandade analepser definieras med hjälp av begreppet tidslängd (eng. extent), som hos Genette är synonymt och användbart
inom kategorin varaktighet (eng. duration).
De två vanligt förekommande typerna som noteras vid analysen av Prousts
skönlitterära text är partiell analeps och fullständig analeps. Den fullständiga
analepsen är en retrospektion som kopplas samman med berättelsen utan att
lämna något som helst rum mellan de aktuella sekvenserna.
The second [type of analepsis – V. C.], tied to the practice of beginning in
medias res, aims at retrieving the whole of the narrative’s “antecedents”. It
generally forms an important part of the narrative, and sometimes, as in La
Duchesse de Langeais or The Death of Ivan Ilych, even presents the chief
part of it, with the first narrative functioning as the denouement in advance. 51

49

Ibid., s. 51f.
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Ibid., s. 62.
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Den blandade analepsen kan, enligt Genette, uppvisa hur berättelsens två
olika trådar möts igen och retrospektionen ansluter sig till huvudberättelsen
precis på samma plats där den har blivit avbruten med sådana resultat som
”[…] the extent of the analepsis is rigorously equal to its reach, and the nar52
rative movement completes a perfect round trip”.
Prolepser är, enligt Genette, mindre vanliga i den västerländska berättelsetraditionen än till exempel i de grekiska episka texterna Iliaden, Odysséen
och Aeneiden, som börjar med en förutsägbar summering som till viss del
53
förklarar Todorovs formel ”plot of predestination”.
Genette urskiljer åtminstone en form av narrativ diskurs som inkluderar fler prolepser och det är
54
en berättelse som berättas i första person.
Externa prolepser fungerar oftast som epiloger som flyttar handlingens
händelser tillbaka till deras logiska slut som tidsmässigt äger rum tidigare än
berättelsen. De kan också finnas inom berättarens presens för att vara ”[…]
testimonies to the intensity of the present memory, and to some extent au55
thenticate the narrative of the past.”
Interna prolepser befinner sig likt interna analepser innanför berättelsen.
Här uppstår samma problem som påträffas även gällande analepser, nämligen ”[…] the problem of interference, of possible useless duplication between the first narrative and the narrative taken on by the proleptic section.”56 Varken interna eller externa heterodiegetiska prolepser påverkar
berättelsens pågående tid.
Bland interna prolepser kan det finnas olika typer, till exempel fullständiga
prolepser som fyller ut ett tomrum i förtid och upprepande prolepser, som på
förhand upprepar en sekvens i berättelsen. I likhet med analepser hänvisar
även iterativa prolepser till narrativ frekvens och Genette noterar att de är ett
tecken för berättarens otålighet.
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Händelseförloppet i långnovellen ”Isaak” och några
metodfrågeställningar
Berättelsen i ”Isaak” består av två delar: Inledningen och Anteckningarna.
Inledningen utspelar sig under Andra världskriget när Litauen var ockuperat av det nazistiska Tyskland, det vill säga någon gång mellan 1941 och
1944. Handlingen centreras kring ett mord på ett tjugotal judiska män som
äger rum på en garagegård i centrala delen av staden Kaunas. Litteraturforskaren Loreta Mačianskait÷ uppger att författaren kan ha använt sig av en
verklig händelse, en massavrättning av judar på ”Lietūkis” garage i Kaunas
57
1943 då nazityskar med soldatspadar slog ihjäl tiotals judar.
Bland dessa dödsdömda människor placerar författaren berättelsens ena
huvudperson, nämligen juden Isaak. Den andra huvudpersonen litauern Andrius Gluosnis (lt. ett pilträd) ser vi först i rollen av en åskådare som äntrar
garagegården, den imaginära föreställningens scen.
Inledningen berättas utifrån Gluosnis perspektiv, men han ges ingen självständig röst och får inte heller göra några egna inlägg eller observationer. I
denna tredjepersonsberättelse ges han en dubbel roll som observatör och som
gestalt i berättelsen. Inledningen är därför en homodiegetisk berättelse, med
en berättare som är ”[…] present as a character in the story he tells (examp58
le: Gil Blas, or Wuthering Heights)”.
Anteckningarna utgör långnovellens andra, betydligt längre, del som består
av nio avsnitt. Det är en förstapersonberättelse, skriven som en dagbok, som
avslöjar Andrius Gluosnis hemligaste tankar och begär samtidigt som den
skildrar händelserna i hans liv ett tiotal år efter mordet.
I Anteckningarna övergår berättelsen, berättad av den grammatiska personen Andrius Gluosnis, från en tredje person till en första person; han byter
alltså sin roll från en observatör till en berättare. 59 Tidsmässigt är Anteckningarna förlagda till nuet som i detta fall är slutet på 1950-talet och början
på 1960-talet. Som vi kommer att se innehåller berättelsens temporala ordning en del narrativa anakronier som huvudsakligen består av analepser med
återblickar och reminiscenser som når drygt tjugo år tillbaka i tiden.
Intrigen i Anteckningarna kan sammanfattas enligt följande. Andrius Gluosnis har flytt från Litauen till USA och försökt skapa ett nytt liv i den amerikanska storstaden, men hans lugna tillvaro avbryts när han hemsöks av den,
av honom mördade, Isaak. Övertygelsen om att Isaak lever driver Gluosnis
vidare, till ett ständigt sökande efter honom. I slutscenerna ser vi att berättaren har hamnat på en psykiatrisk klinik där han tror sig ha förenats med sin
57
Mačianskait÷, Loreta, ”Trys Izaoko kalbinimai lietuvių literatūroje”, i Literatūra 2003 45
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älskade Isaak och där de tillsammans övervinner ödet, omständigheterna och
historien.
Anteckningarna kan också ses som en märklig dokumentation av en människas tilltagande galenskap. Det som vi kan välja att tolka som symptom för
sinnessjukdom framställs i texten som berättarens försök att upprätthålla
förnuftets objektivitet. Med andra ord utövar Andrius Gluosnis, som står för
berättelsen i Anteckningarna, makt över sin läsare för att få honom att tro på
den subjektivt uppfattade verklighetens framställning. Det innebär i sin tur
att vi som textens läsare kommer att ifrågasätta berättarens legitimitet.
Anteckningarna är också en avslöjande dagbok om mannens begär och
kroppsliga drifter som ställs i kontrast till själens längtan efter fullkomligt
rena känslor. Medvetenheten om egen skuld i mordet på medmänniskan, den
självpåtagna friheten att hämnas, individens eget ansvar i pågående historiska processer är några av återkommande filosofiska frågor i berättelsen. En
sådan utformning av berättelsen skapar därför en illusion om den skrivande
60
mannens öppenhet att släppa in läsaren i sitt eget medvetande.
Vi har tidigare sagt att berättaren tycks balansera mellan förnuft och galenskap. Framställningen i jagform gör dock att gränserna mellan den faktiska
och den fiktiva – påstått självupplevda - verkligheten upphör eller blir åtminstone inte lika tydliga som i en tredje personberättelse.
Att försöka utreda temporal ordning i ”Isaak” kan därför bringa klarhet i
hur berättartekniken fungerar och förklara berättelsens, historiens samt berättarens konstruktioner. Idén om temporal ordning har lånats hos Genette, men
metoden verkställs inte i sin helhet. Historien rekonstrueras i stället utifrån
de uppgifter som finns att hämta i berättelsen. Eftersom Anteckningarna
berättas i första person bör en sådan kartläggning ge en samlad, temporalt
lineär, bild av den historia som berättaren har att berätta samt täcka relaterade frågor om berättaren som bedöms vara av vikt för den fortsatta undersökningen.
Kartläggningen av temporal ordning innebär också ett försök att undersöka
berättelsens konstruktion och se hur berättelsen har konstruerats utifrån en
tidsaspekt, med tiden som redskap för förändring. Vi kommer också kunna
se hur berättelsen och historien tidsmässigt förhåller sig till varandra.
Svårigheterna med denna metod uppstår redan från början eftersom det är
komplicerat att finna ett kriterium för avgränsning av relevanta tidssekvenser
och att välja ut de mest betydelsefulla sekvenserna för berättelsens och historiens tid. Analysen som äger rum på mikronivån blir därför relativ och kan
av en annan litteraturkritiker tolkas annorlunda.
Den lineära rekonstruktionen av historien och dess tidsmässiga förhållningssätt till berättelsen stämmer dock på de viktigaste punkterna överens
med det berättade. De olika sekvenserna är sammankopplade med varandra
60

Med detta refererar jag fortfarande till berättaren som uppges vara författare till Anteckningarna.
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och det blir ibland besvärligt att avgränsa dem utan att göra våld på texten.
Till exempel innehåller berättelsen i vissa fall långa sekvenser där det inte
förekommer något avbrott i den temporala ordningen medan sekvenserna
med narrativa anakronier kan vara komprimerade till några ord. Dessa sekvenser ska också placeras inom den lineära rekonstruktionen av historiens
tid och behovet att bedöma anakroniernas relevans till den redan utredda
tiden uppstår.
Ett annat problem uppenbarar sig så fort man konstaterar att berättaren inte
alltid är pålitlig. Att hantera berättarens ironiska anmärkningar och hans
tillbakablickar vid de tillfällen när han till exempel uppges vara berusad
försvårar analysen. Berättarens berusade tillstånd indikerar att berättelsen
med stor sannolikhet inte kommer att stämma överens med händelserna i
historien. I vissa fall anstränger sig dock berättaren trots sin förvirring eller
berusning och gör anspråk på att följa den temporala ordningen i historien,
vilket läsaren kan uppfatta som en imitation av den faktiska verkligheten. I
vilket fall som helst vet läsaren inte längre säkert hur det berättade bör betraktas.
Berättaren ger å andra sidan värdefulla uppgifter om sig själv som inte kan
61
förbises. Berättarens drömmar och sexuella fantasier tillhör den fiktiva
verkligheten i berättelsen som utgör ett problem vid försöken att rekonstruera historiens tid. Vi kommer att se att berättaren vid försöken att rekonstruera
historiens lineära tid skapar en pseudohistoria om sig själv och att berättelsen
då fungerar som en omskrivning av historien. En väsentlig perspektivfråga
till läsaren kvarstår dock: kan berättaren betraktas som trovärdig eller inte?62
Vid kartläggningen av temporal ordning i långnovellen ”Isaak” 63 har både
historiens tid och berättelsens tid rekonstruerats och jämförts med varandra.
Nedan återges analysen av temporal ordning i långnovellen som har utgått
från Genette. Textens ursprungliga indelning i tio avsnitt kommer att följas.

Temporal ordning i långnovellen ”Isaak”: kartläggning
och analys
Rekonstruktionen av den lineära tiden i Inledningen visar att berättelsens tid
stämmer överens med historiens tid förutom den mest tidsmässigt avvikande
analepsen som hastigt för handlingen några år tillbaka i tiden. Det avsnittet,
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som tidsmässigt är relativt enhetligt, utspelar sig under några timmar den dag
då mordet på judarna som har förts in i garagegården äger rum.
Denna analeps tillhör en av huvudgestalterna Andrius Gluosnis. Han står
på andra sidan staketet som skiljer garagegården från gatan, iakttar judarna
och deras vakter, och minns plötsligt att den fångade Isaak tidigare har utsatt
honom för tortyr. Läsaren förväntas här att kunna referera tillbaka till historien eftersom analepsen utspelas någon gång mellan 1940 och 1941, när
Litauen för första gången ockuperades av Sovjetunionen. Däremot äger
morddagen på judarna rum under den nazityska ockupationen av landet un64
der tidsperioden 1941 och 1944.
Analepsen placeras dock i mitten av berättelsen. Rekonstruktionen av historiens lineära tid visar att den utgör den enda tidsmässigt retroaktiva sekvensen. Berättelsen läggs annars upp inom tidsramarna för dagen när judarna slaktas på garagegården. Omkastningarna av historiens tid i berättelsen
sker alltså på denna mikronivå. Berättelsen börjar till exempel med en sekvens som visar hur judarna kryper på marken och letar efter sopor för att
bygga en sophög. I den historiska tiden bör denna sekvens ha föregåtts av
episoderna som tidigare har ägt rum i en nedan föreslagen ordningsföljd:
1 judarna säljer sill på en liten gata i Gamla stan
2 någon beskjuter en ss-soldat på en motorcykel
3 judarna förs till garagegården
4 Andrius Gluosnis observerar judarna och deras handlingar på garagegården som om det är en föreställning
5 föreställningen ”spelas” av de morddömda judar som ska bygga en sophög
Försöket att kartlägga historiens lineära tid visar att några historiska sekvenser, till exempel judarnas färd till avrättningsplatsen, har raderats från
berättelsen som endast hypotetiskt tar upp händelserna som är avgörande för
handlingen. ”De sålde sill, inlagd gurka och spikar på en liten gata i Gamla
stan. De fördes till garagegården; på gatan i Gamla stan sköt någon genom
ett fönster och träffade inte SS-soldaten som sakta åkte på en motorcykel.” 65
Den tidsmässiga omkastningen mellan historiens faktiska tid och berättelsens tid har minimerats, fluktuationen mellan dem är blixtsnabb och bygger
på en opposition mellan det affirmativa ”sköt” och det upphävande ”träffade
inte”.
De tänkbara ellipserna som visas i det ovanstående exemplet komprimerar
berättelsen, vilket innebär att historiens faktiska tid blir längre än berättelsens tid. Som redan har nämnts kan historiens faktiska tid betraktas som
lineär (horisontell). Den temporala ordningen i berättelsen är å andra sidan
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cirkulär och konstrueras utifrån fyra egenskaper: brist, komplement, komprimering och extension.
Med begreppet komplement menar jag utfyllnader av berättelsens tid som
skildrar händelser som aldrig har ägt rum i historien. Det innebär att den
berättade berättelsen innehållsmässigt inte heller motsvarar historien, vilket
blir uppenbart vid jämförelse av temporal ordning i historien och berättelsen.
Vad det beror på är en tolkningsfråga. 66 Begreppet brist betecknar å andra
sidan de händelser som har förekommit i historien, men som inte tas upp i
berättelsen. Dessa händelser noteras oftast på mikronivån.
Vi kommer också att se att oegentligheter mellan den temporala ordningen
i historien och berättelsen kan sammanfattas som extension eller komprimering, vilket sker på makronivån. Vid extension framställs vissa händelser i
berättelsens tid som temporalt mer långvariga än vad de har varit i historien
och begreppet komprimering avser att belysa den motsatta utvecklingen.
Detta förklarar varför rekonstruktionen av historiens lineära tid med hjälp
av Genettes metod misslyckas i långnovellen ”Isaak”. Punkt (4) som visar
hur Andrius Gluosnis tittar på judarna på garagegården kan positioneras på
olika sätt vid rekonstruktionen av den historiska tiden och det exemplifierar
metodens tillämpningsproblem. Det finns inga uppgifter i texten om när
Andrius har börjat titta på judarna, utan läsaren får först veta om det när
berättarens blick plötsligt vänds mot honom.
Den rumsliga konstruktionen förstärker intrycket om att de dödsdömda
judarna befinner sig på en scen, som avgränsar dessa gestalter från åskådare
på andra sidan. Genom berättelsens imaginära tid, den expanderade tiden
som spenderas på scenen, hackas den historiska tidens linearitet sönder. Tiden från den stunden när Andrius Gluosnis känner igen den unge juden Isaak
till han släpps in på garagegården kan delas in i fyra sekvenser, men den
historiska tidens rekonstruktion motsvarar inte den imaginära tiden som det
tar för Andrius att äntra garagegården.
Hans roll växlar här från en passiv observatör till en aktiv rollgestalt. Det
kan betraktas som ett mellansteg till hans installation som berättare, vilket vi
kommer att se i Anteckningarna.
Berättelsens imaginära tid innehåller utfyllnader som inte ryms inom historien. ”Bredvid honom trängdes tillfälliga förbipasserande. Kvinnor, män och
barn. ‘Jag vill se mer’, samma uttryck kommer att finnas i deras ansikten
medan de iakttar en brand eller en översvämning och själva befinner de sig i
säkerheten.” 67 Sådana komplement av berättelsens tid påverkar inte rekonstruktionen av historiens lineära tid eftersom de helt enkelt faller ur diskur66

Att berättelsen innehållsmässigt inte stämmer överens med historien är ett fenomen som
kan tolkas på olika sätt, beroende på den ståndpunkten som litteraturkritikern alternativ läsaren väljer att inta. Man kan till exempel betrakta det som en inblandning av författaren eller
berättaren.
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sen. Det betyder dock inte att de är oväsentliga utan pekar ännu en gång på
problem inom den valda metoden.
Här finns det dock fortfarande diskrepans på mikronivå mellan berättelsens
och historiens tid. Vi bör titta på de sista tre sekvenserna där historien hinner
ikapp berättelsen och den hypotetiska nollpunkten uppnås. Rekonstruktionen
av den historiska tiden startar här med en annan judes skrik som markerar
början på avrättningen: Andrius Gluosnis slår ett slag mot Isaaks huvud och
lämnar garagegården. Denna tid representerar försöket att återskapa det som
verkligen kunde ha hänt och i detta exempel överensstämmer historien med
berättelsen. Men även detta ideala tillstånd innehåller mikrosekvenser som
inte ryms inom strukturen.
Hur bör man betrakta en mikrosekvens som underordnar sig temporal ordning i historien, men som i själva verket tycks vara tidlös? ”Väldigt gamla
var hån. Väldigt gammal var solen. Gasolindammsugarna. Fjärilen på den
vissnade astern. De döendes skrik.” 68 Det repetitiva inslaget tillsammans
med allusionerna till Bibeln har en given plats i berättelsens imaginära tid,
men citatets placering i den rekonstruerade historiska tiden bygger på olika
tolkningsmöjligheter; mikrosekvensen kan antingen förläggas till flera tillfällen eller ignoreras helt som oväsentlig för historiens temporala ordning.
Den insikten leder oss vidare till en hypotes att den narrativa tekniken
grundläggs på berättarperspektivets hermeneutiska övergångar från helhet
till del och från del till helhet. Genom textens anspråk på att göra sig delaktig
och skriva sig in i en arketypisk 69 diskurs utvidgas berättarens grundläggande uppgift, att berätta en historia om Andrius Gluosnis och Isaak. Detta tydliggör att berättaren, berättelsen och historien i detta fall endast är författarkonstruktioner som används som verktyg för att framföra författarens budskap.
Som redan tidigare har nämnts består Anteckningarna av nio avsnitt. Berättelsen övergår till en förstapersonsberättelse som ger sken av att vara Andrius Gluosnis dagbok.
Rekonstruktionen av den lineära tiden i första avsnittet visar att historiens
tid kan sammanfattas i flera större temporala sekvenser. Den analeps som
sträcker sig längst tillbaka i tiden syftar på berättarens barndom före Andra
världskriget och fungerar som ett exempel på de problem som förekom även
i Inledningen. Den citerade frasen finns insprängd i en lång mening längre
fram i avsnittet: ”[…] jag har inte lärt mig i barndomen [att onanera i barndomen…- V.C.]”. 70 Referensen till en konkret punkt i det förflutna är tydlig,
68
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men här ställs vi återigen inför en tolkningsmöjlighet: ska denna sekvens
betraktas som en del av den faktiska historien eller är det berättarens fantasi
som bör raderas ut från rekonstruktionen av den lineära tiden?
Samma frågeställningar gäller även denna sekvens. ”I min dröm levde hon
[Živil÷ – V. C.] i ett ytterområde i en liten litauisk stad, förmodligen före
krigstiderna, och satt i sängen. Hennes hydda omgavs av en trädgård, jag
klättrade över det låga staketet och fick lust att titta in genom fönstret.” 71
Berättarperspektivet koncentreras på berättaren och hans dröm utvidgas till
en, till synes verklig, händelse som egentligen äger rum endast i berättelsen
utan att ha någonsin existerat i historien. Berättaren drömmer alltså om att ha
sett Živil÷s hus, med det är endast en imaginär föreställning som aldrig har
ägt rum. Detta är ett exempel på ett komplement av historiens tid som tillförs
berättelsens temporala ordning.
Det finns flera liknande sekvenser i berättelsen. En av dem handlar också
om Živil÷ som visas sitta i hyddan och samtala med sin granne medan berättaren i smyg iakttar henne. Andra sekvenser har tydlig karaktär av sexuella
fantasier och verbformerna i originalspråket visar att de framställs som iterativa för berättarjaget. ”Jag hatar Živil÷ och jag har många gånger torterat
henne i mina tankar! När jag på nätterna vaknar och inte kan somna om (och
det händer ofta), sätter jag henne till och med på en myrstack […].” 72 Sådana komplement som inte påverkar den temporala ordningen har som syfte att
ge upplysningar om berättarens ”inre” tankar. Med hjälp av sådana sekvenser konstrueras en bild av en till synes pålitlig berättare som säger sig avslöja
sina mest hemlighetsfulla tankar för läsaren.
Rekonstruktionen av historiens tid visar att berättarens nutid har splittrats i
flera delar. 73 Den omedelbara verkligheten, utgångspunkten för berättandet,
begränsas till den aktuella dagen som benämns som ”idag” i berättelsen.
Avgränsningen är här både temporal och rumslig eftersom berättaren inte
lämnar det egna rummet, studion i New York. Den omedelbara verkligheten
sträcker sig från klockan åtta på morgonen, när berättaren vaknar, fram till
den tidpunkt när dagens post anländer med en injudan till en diktuppläsning
och ett brev från Isaak.
På det vita pappersbladet, i mittpunkten, gungade ett enda ord ISAAK. Ingenting mer. En regelrätt prydlig Isaak, ett visitkort och jag borde omedelbart
komma ihåg denna person och relationerna med honom. Men jag hade glömt
Isaak, glömt medan jag samtidigt visste: han existerade, jag var tvungen att
dra fram honom ur det förflutnas slam. […] Jag förstod, jag har ett dubbelt
syfte att åka till Chicago, jag har fått viktiga inbjudningar. 74
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I samma sekvens finns en analeps som hänvisar till tiden efter mordet på
Isaak [den kursiverade delen av citatet – V.C.]. Hur man väljer att placera
denna retrospektion i rekonstruktion av historien blir återigen en tolkningsfråga. 75
Berättarens nuvarande verklighet sträcker retroaktivt till en annan tidsmässig nivå som även omfattar gårdagen. Analepsen är i detta fall flyktig och
förekommer i en bisats. ”På samma stol kände jag en bok och läste ännu en
gång samma satser som jag somnade med igår.” 76 Den fungerar också som
ett exempel på temporal extension i berättelsen och betecknar den repetitiva
handlingen utan att påverka historien.
Den lineära rekonstruktionen avspeglar dock inte heller här de komplementen i form av berättarens sexuella fantasier, dagdrömmar och inre tankar.77 I denna rekonstruktion av historiens temporala ordning ser vi i stället
att berättarens nuvarande verklighet även innehåller ytterligare en nivå som
sträcker sig några år tillbaka i tiden och förläggs i det nya hemlandet Amerika. Här får vi veta att berättarens utseende har förändrats och att han nu är
flintskallig.
Med denna till synes obetydliga detalj slungas vi tillbaka i tiden när berättaren ”[…] hade ju lockigt hår och var vacker som den helige Kasimir.”78
Den delen av en längre analeps som i berättelsen framställs som berättarens
minne hänvisar till tiden före mordet på Isaak. Med några målande drag betraktas tiden i hemlandet Litauen som ideal av berättaren: ”[…] en gång var
det sommar i Litauen, vid floden Nemunas, när månen sken, när klöver doftade från ängen efter höslåttern, när pseudoklassiska kolonner avspeglades
som vassa yxor i gårdens grus, när en liten flicka med en trasdocka i famnen
sprang jublande ”lillpappa!” […]”. 79 Det är ett exempel på komprimerad tid
där berättarens fokus, med syfte att beskriva idealets helhet, förläggs på detaljer. Sekvensens karaktär, i synnerhet fokuseringen på berättarens inre
tankar och den imaginära verkligheten, gör dock att vi ifrågasätter berättarens trovärdighet.
Jämfört med temporal ordning i historien innehåller den sammanhållna
berättelsen mellan Inledningen och Anteckningarnas första avsnitt tomrum,
som är alltför stora för att kunna betraktas som någon form av ellipser enligt
Genette. Sådana väsentliga tidsperioder som berättarens flykt från hemlandet
till Amerika och olika tänkbara händelser mellan mordet på Isaak och brevets anländande i berättarens amerikanska bostad behandlas överhuvudtaget
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inte i berättelsen. Språnget mellan dessa två kapitel eller det temporala tomrummet består av cirka tio till femton år. Detta tyder på att berättelsen, i alla
fall utifrån en tidsaspekt, inte byggs upp enligt en lineär struktur.
I Anteckningarnas andra avsnitt utspelar den omedelbara verkligheten sig
under den dagen när berättaren anländer till diktuppläsningen i Chicago.
Avsnittet rymmer inledningsvis mötet med fru Julle, trafikolyckan, deras
festande och försöken att ha sex. Även här gör berättelsen ett språng på några dagar och bildar ett tomrum, en brist, i den temporala ordningen.
Rekonstruktionen av historiens tid visar för övrigt många temporala omkastningar som har skett i berättelsen. Den hypotetiska nollpunkten uppnås i
mitten av berättelsen, vid en tidpunkt i berättarens faktiska verklighet. Andrius Gluosnis står då ensam vid en flod utanför fru Julles hus i Chicago, dit
han har kommit för en diktuppläsning, och är berusad. Han återvänder till
huset, somnar på mattan i vardagsrummet och drömmer. ”Jag drömde om att
jag nöp fru Julle i hennes enda bröst som var stort platt och runt som en pizza pie.” 80
Mitt i den hypotetiska nollpunkten som sträcker sig över några sekvenser i
berättelsen har vi en hastig övergång mellan två verklighetsnivåer i berättelsen. Den faktiska verkligheten omfattar händelserna som driver handlingen
framåt och lämnar avtryck i historien medan den imaginära pseudoverkligheten finns endast inom berättaren och avser hans inre tankar, drömmar, fantasier utan att påverka historien. Dessa två verklighetsnivåer gör sig tydliga
även i detta avsnitt, särskilt vid en längre proleps som tillhör den imaginära
nivån och som når till en avlägsen framtid.
[…] barnen kommer att sända upp drakar, fiskar kommer att sticka fram sina
runda ögon till andra sidan, Živil÷ går, den legendariska Živil÷, i hennes
halsband finns mina ögon, min kärlek, min glädje som speglas. Sakta flyter
Nemunas, barnslig nostalgi flyter, idiotens tårar flyter. Och möblerna, salvadoriska klockor flyter tillbaka till senilt förflutet. 81

Det är ingen renodlad proleps utan en temporalt anakronistisk sekvens som
börjar som en proleps, med verben i futurum, övergår sedan till pseudopresens och hamnar åter i det förflutna, med antydan om att temporal ordning
inte finns. Vid sådana, till synes komplicerade, episoder är det viktigt att
göra en strukturell avgränsning mellan den imaginära pseudotiden och historiens faktiska tid. Den imaginära verkligheten som skildras faller utanför
historien, men man ska inte förglömma att den finns inom berättelsen och
påverkar både dess form och innehåll.
Att förlägga en sådan sekvens inom historiens tid blir också problematiskt.
Ska man utgå från berättarens fysiska ”närvaro” vid floden och betrakta episoden som tillhörande det omedelbara nuet, vilket kan innebära att man non80
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chalerar grammatiken, verbens tempus och satsstrukturen? Eller ska man
bortse från sekvensens imaginära innehåll och betrakta den som en proleps?
Sådana frågor uppstår inte vid behandlingen av en renodlad proleps som
också utspelar sig i berättarens tankar (alltså imaginärt – sic!), men blickar
framemot en händelse som verkligen äger rum i historien och som berättas i
nästa avsnitt: ”[…] nästa söndag kommer jag att ha ett svårt prov igen och
det är möjligt att åskådaren Živil÷ kommer att titta på mig.” 82 Berättaren
tänker alltså här på den kommande diktuppläsningen och på möjligheten att
hans gamla flamma Živil÷ kommer för att se honom uppträda.
Rekonstruktionen av historiens tid kartlägger också det förflutna. Dessa
analepser kan lineärt placeras i fem retroaktiva nivåer, som omfattar tidsperioden från två år tillbaka i New York till berättarens barndom i Litauen.
Även här konstrueras berättelsen på ett sådant sätt att det är berättaren som
lämnar uppgifter om sig själv till läsaren, men till skillnad från tidigare sekvenser tycks han vara en pålitlig källa när han berättar om sin och Živil÷s
tidigare relation. ”För två år sedan spenderade hon sin semester tillsammans
med mig i New York. På kvällarna förberedde vi oss inför en uppläsning. I
hela två veckor.” 83 Den något vemodiga berättelsen om den avdunstade kärleken sträcker sig även åtta år tillbaka i tiden, denna gång i Chicago.
Jag kom igen till Chicago stad [det omedelbara nuet – V.C.] där jag hade bott
i två år, där jag älskade Živil÷ i en källarvåning vid Lake Michigan. Hon reste
hit för en hel vecka och tog sitt rosa nattlinne med sig. Nattlinnet hängde bara
bredvid min randiga och blå kostym. Hur många år har det gått? Nästan åtta
[…]. 84

Den tredje retroaktiva nivån i historien hoppar tillbaka till tiden 1940-1941
när Litauen har ockuperats av Sovjetunionen. Den oväntat detaljerade beskrivningen som visar hur berättaren torterades av Isaak börjar fungera som
ett ledmotiv i hela berättelsen. ”De band mig vid en stol, stolen hade murats
in i golvet och Isaak står som mur, mina händer är fastbundna vid räcket, jag
kan inte röra fingrarna. Någon sticker i mig. Vad har jag gjort, varför har jag
gjort det […].” 85
Med den fjärde analepsen görs ett språng tillbaka till den ljuvliga tiden i
Litauen före Andra världskriget och ger bakgrundsinformation om hur Andrius Gluosnis för länge sedan lärde känna fru Julle. Det visar sig att han då
arbetade hos hennes far och den lilla flickan Julle bad om hans autograf. I
berättelsen finns det också ett erkännande om att Julle har varit förälskad i
Andrius Gluosnis sedan hon var nio år gammal.
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Den sista analepsen hänvisar till berättarens barndom och tillhör hans imaginära verklighet utan att på något sätt lämna spår i historien. ”För länge
sedan brukade jag tycka om att rulla på en liknande blommig matta, tänkte
jag.” 86
Nästa avsnitt i berättelsen börjar med att skildra berättaren Andrius Gluosnis som läser upp dikterna för publiken i Chicago. Berättelsen har flyttat
fram några dagar i tiden och händelserna i nuets omedelbara verklighet utspelar sig den dagen när diktuppläsningen äger rum. Fru Julle finns bland
åskådarna, men Živil÷ anländer också. Hennes närvaro utlöser fusionen mellan den imaginära och den faktiska verkligheten i berättarens blick på den
omgivande världen.
Jag fick lust att dra upp gardinerna och titta på den nattliga Chicago, den slutar alldeles här vid Michigan. Lyktornas sista fläckar är en gräns och bakom
den finns den riktiga natten dit flygplan och skepp kan bege sig, där jag inte
finns, där vi inte finns, där det finns små barn med kraniehuvuden. Hur
många barn drunknar, hur många barn simmar över Michigan? 87

När diktuppläsningens arrangörer vill bjuda Andrius Gluosnis på middag
framhåller han att han i stället vill åka hem till fru Julle. Berättaren konfronterar också Živil÷ med frågan om hon har skickat brevet med ordet Isaak till
honom. Ordväxlingen mellan dem bryter ut, berättaren anklagar Živil÷ som
för ett år sedan har gett ut en skiva med sina dikttolkningar för konstnärlig
stöld. Omnämnandet av detta skapar samtidigt en analeps som noteras i kartläggningen av historiens lineära tid.
När Andrius Gluosnis inte längre kan behärska sig utdelar han ett slag mot
Živil÷ och blir själv nedslagen av en student.
Fru Julle och berättaren lämnar tillsammans salen och hamnar på en pub
där olika historier berättas. Avsnittets få narrativa anakronier koncentreras
till denna del av berättelsen. Med den ena analepsen syftar berättaren tillbaka
till massflykten av litauer efter att landet har ockuperats av kommunister.
Han nämner också att många flydde tillsammans med den retirerande nazityska armén. ”Det var så drygt femtiotusen av dem flydde direkt till Hitler
och lite senare, när han dog, hamnade de i detta land [alltså USA – V.C.] och
även döende alstrar de hopp om ett återvändande även om de inte tror på
det.” 88 Även om sekvensen temporalt sett tillhör historien färgas den av
åsikterna som berättaren har som uppgift att framföra till läsaren. Ett sådant
retroaktivt stycke kan därmed betraktas som ett gränsfall mellan det faktiska
och det imaginära.
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Läsningen av denna analeps i kontext av Šk÷mas publicistiska texter tydliggör att berättaren utgör en del av medvetna författarkonstruktioner som
träder fram i denna berättelse. 89
När den berusade Andrius Gluosnis vid samma tillfälle berättar om sin
barndom bör dessa analepser betraktas som berättarens påhitt, tillhörande
hans föreställningsvärld: ”[…] jag började skvalpa i mig vodka vid nioårsåldern eftersom min styvfader aldrig låste in flaskan, att jag stack en kniv genom en pojke med anledning av hans tionde födelsedag. Det var så mitt vagabondliv började därför flydde jag till Amerika.” 90 Precisionen i dessa tillbakablickar bekräftar vårt tidigare ifrågasättande av berättarens trovärdighet
samtidigt som de ger sken av att vara en del av den faktiska historien.
Rekonstruktionen av temporal ordning har dock visat berättelsens avsnitt
som är mer kronologiskt än tidigare. Den hypotetiska nollpunkten uppnås i
slutet av avsnittet, när historien hinner ikapp med berättelsen.
I början av nästa avsnitt ser vi hur Andrius Gluosnis tar tunnelbana för att
besöka Metropolitan Museum. Handlingen har alltså förflyttats från Chicago
tillbaka till New York, vilket innebär ännu ett tomrum i berättelsens temporala ordning. I detta avsnitt får vi inte veta hur mycket tid det har gått sedan
besöket i Chicago 91, vilket tyder på att de första tre avsnitten i Anteckningarna temporalt sett är förlagda inom samma tidsramar. Med det fjärde avsnittet gör berättelsen både tidsmässigt och rumsligt ett språng och vi kommer
att se att även avsnitten fyra och fem utifrån tids- och rumsaspekten hör
ihop.
Detta avsnitt utgör ingen lineär del av berättelsen och de olika episoderna
är ganska utspridda över tiden även om historien i de flesta fall ligger några
steg efter berättelsen. Rekonstruktionen av historiens tid visar att berättelsen
opererar inom följande generella tidsramar: det förflutna, nuet och framtiden.
Dessa tidsperioder splittras fortfarande i nivåerna den imaginära och den
faktiska verkligheten.
I det omedelbara nuet, stunden för berättandet, anländer berättaren Andrius
Gluosnis till Metropolitan Museum. Kuvertet med Isaaks namn har han med
sig i fickan. Han går till tavlan på van Gogh och iakttar andra människor,
och med tanken på Isaak slungas berättelsen tillbaka till tiden när mordet på
juden begicks. ”Då tänkte jag att vi två redan var på andra sidan. Han hade
avslöjat det när han låg på gruset [en analeps – V.C.]. Men jag flydde till
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Vytautasprospekt. Och nu fortsatte jag att fly till den platsen där han redan
för länge sedan hade gömt sig.” 92
Här råkar vi ut för frågeställningen som vi tidigare har försökt besvara. Ska
man betrakta denna analeps som någonting som sker endast inom berättarens
här och nu eller ska vi se den som en del av den lineära historien? Eftersom
mordet på Isaak inte är av imaginär karaktär utan berättas som en faktisk
händelse bör denna retrospektion betraktas som en ”sann” del i historien till
skillnad från berättarens frågeställning ”var är min vän som har skurit av sig
örat” som grundläggs på en konsthistorisk allusion till Vincent van Gogh.
Allusionen är å ena sidan överensstämmande med historien, men analepsen
ligger utanför den berättade historien. Läsaren hamnar här i ett tolkningsdilemma, där en stor fara ligger i begäret att värdera sanningshalten i det berättade. 93 Problemet finns inbyggt i en förstapersonsberättelse som i sig inte
kan vara objektiv, något som vi ser här, i det fjärde avsnittets nästan genomgående imaginära karaktär som kretsar kring berättarens kastrationsbegär.
”Här på Metropolitan museum kommer jag att skära av mig genitalierna och
överlämna dem till museets konservator som får limma dem på etruskens
bepansrade trädstaty, dennas kukspets har gått av och även nunnorna ler när
de går förbi.” 94
I det omedelbara nuet avhyses berättaren från museet och hamnar i en park
där han hör att någon - kanske Isaak - ropar på honom. Det visar sig vara
hans före detta arbetskamrat Bob. Berättelsen avviker här fem år tillbaka i
tiden när Andrius och Bob arbetade tillsammans som städare. Här finns också en extension i form av en analeps inbyggd.
Inatt sov jag på Prospect Park. Imorse drack jag en flaska mjölk. Det är ett litet brott. Mjölkbudet lade sex flaskor vid dörren. En sådan vacker klar morgon och kall mjölk [den faktiska verkligheten – V. C.]. Jag har ju en hustru
och en son. Han är tre år gammal. Jag gifte mig två veckor efter att du hade
blivit utslängd Andrew. Genast gjorde vi barn [analepsen – V.C.]. 95

Efter att den delen i historien har berättats försvinner Bobs gestalt iväg för
att simma över till andra sidan. Berättelsen fortskrider i det omedelbara nuet
och berättaren låtsas om att återberätta den faktiska historien även om den
tycks vara imaginär. Här finns också en proleps som visar hur Andrius Gluonis blickar fram i tiden och meddelar Isaak, som kanske befinner sig nära
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honom, om sin nära förestående galenskap. Denna proleps placeras i berättelsen före en analeps, som refererar till förfluten tid i berättarens tankevärld.
”Jag blev galen för länge sedan och grävde ner förnuftet i min mors sköte.” 96
Det visar att tiden i den imaginära världen som visas utifrån berättarens perspektiv inte har ordnats kronologiskt.
Det femte avsnittets händelser i ”nuet”, den faktiska verkligheten, utspelar
sig i New York. Genom en analeps får vi information om att det har gått en
månad sedan berättaren var på diktuppläsningen i Chicago. ”Redan i en månad har jag suttit i den sketna lägenheten och fånstirrat på vargen och teven.”97
De temporala omkastningarna i berättelsen består annars av några större
sammanhängande enheter. Andrius Gluosnis blir nu uppringd av Živil÷ som
meddelar att hon har bott i staden i två veckor [ytterligare en analeps – V.
C.] och föreslår att han ska hälsa på henne.
När berättaren anländer till Živil÷ som bor i slummen möts han av en
smutsig kvinna i en ostädad lägenhet. Tillsammans dricker de sig berusade
på den flaska gin som Andrius har tagit med sig. Rekonstruktionen av den
faktiska tiden visar att historiens andra hälft helt och hållet stämmer överens
med berättelsen. Mitt i den berusade monologen till Živil÷ skriker och gråter
Andrius, de kramar om varandra och har sex. När de vaknar på morgonen
våldför sig berättaren på kvinnan och Živil÷ besvarar förnedringen genom att
säga att hon igår älskade med en neger. Hon erkänner att hon i princip prostituerar sig och den besvikne berättaren lämnar rummet under tiden när hon
befinner sig på toaletten.
Till skillnad från andra avsnitt sträcker berättelsen sig här endast två år
tillbaka i tiden. Dessa analepser består av berättarens minnen om kärleksstunderna tillsammans med Živil÷ i Chicago. Det finns även retrospektioner,
som tillåter läsaren att göra ett preliminärt antagande om att Živil÷ förmodligen har varit otrogen under den perioden. ”Varför hittade du den eländiga
doktorn med den trubbiga näsan? I honom stinker allt. Märkte du inte, även
han stinker hemsk förälskelse i dig. […] Och du - - - bestal dessutom mig,
jag läste ju upp dessa dikter ganska bra, du har idealisk hörsel Živil÷.” 98 Vi
ser här att denna retrospektiva sekvens, uttalad av berättaren under monologen som han håller till Živil÷, belyser de tidigare händelserna i berättelsen.
Rekonstruktionen av temporal ordning i berättelsens återstående avsnitt
visar att handlingen förläggs till en psykiatrisk klinik med namnet Queen’s
Country. Det fungerar också som gemensam nämnare för den sista delen i
berättelsen.
Huvuddelen av det sjätte avsnittet innehåller en retroaktiv redovisning för
det temporala tomrummet mellan det tidigare avsnittets besök på Metropoli96
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tan museum och berättarens vistelse på Queen’s Country. Den omedelbara
verkligheten utspelar sig nu på kliniken även om berättaren i den långa retrospektiva utläggningen ger sken av aktuell tid, bland annat med hjälp av verben i presens. Det gör att rekonstruktionen av historiens tid endast kan betraktas som preliminär.
Det sjätte avsnittet börjar dessutom med berättarens indikation om att den
temporala ordningen kommer att upphöra. ”Jag kan inte längre komma ihåg
händelserna kronologiskt. Minnen infinner sig och försvinner. Vad som
verkligen var sant krymper till ett tankstreck som knappt går att förnimma
och jag vet inte längre om det är ett material från min fantasi eller om det är
minnets försvagning.” 99 Det är denna sekvens, som är utgångspunkt för berättarens omedelbara verklighet medan återstående delen av avsnittet – och
kanske även den återstående delen av berättelsen – är en blandning av minnen, visioner och fantasier i en föreställningsvärld som framställs som om
den fanns här och nu. I denna imaginära tidlösa värld smälter författarens
och berättarens gestalter samman.
Jag är rädd för att börja eftersom det kan hända att jag aldrig avslutar. Och
det spökar för mig – vad hemskt att jag döende kommer att avbryta skrivandet inte på det stället där jag själv bestämmer utan där det bara saknas några
satser som döljer det som hittills har varit alltför uppenbart. 100

Kartläggningen av historiens lineära tid visar att de två ovanstående sekvensernas temporala ordning kastar om förhållandet mellan berättelsen och historien. Sekvenserna berättas i början av berättelsen medan i rekonstruktionen av historiens tid hamnar de sist. Annars ligger historien som förut några
steg efter berättelsen.
Vi kommer dock att betrakta tiden i den del som skildrar hur berättaren
hamnar på kliniken som pseudoretroaktiv, det vill säga vi kommer att låtsas
om att tro på berättarens framställning av tidsordningen och genomföra rekonstruktionen av historiens tid.
Berättaren bekräftar dock själv att han inte heller kan redogöra för hur han
hamnade på Queen’s Country. Han refererar till en parkgubbe som han söp
tillsammans med, men medger sedan att han kanske har drabbats av ett delirium som påverkar berättelsen. ”Till slut trängde de senaste händelserna bort
den lilla gubben, han fanns kanske överhuvudtaget inte, kanske existerade
han endast i teven som en av de varaktigast och minst betalda karaktärerna.”101 Även om det framhävs att informationen som berättaren lämnar inte
är tillförlitlig och att han inte riktigt kan den historien, som han berättar, är
skillnaden mellan berättelsens fortsättning och den första delen inte så påtaglig. Den verklighet som skildras här är dock berättarens imaginära tolkning
99
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av en yttre ”verklighet” och berättelsen flyttar på så sätt från det historiskt
102
”sanna” till det föreställda som ger sken av att vara verkligt.
Andrius Gluosnis tar bussen och hamnar vid en byggnad i rött tegel, som
visar sig vara Queen’s Country. Han samtalar med en liten gråhårig dam vid
kansliet [förmodligen en anställd på kliniken – V.C.] och berättar för henne
om Isaak. Berättaren ombeds att sitta på en bänk och mitt i väntan hamnar
han i ett extatiskt tillstånd som yttrar sig som en dans [tecken på ett sjukdomsutbrott – V.C.]. Han blir hämtad av en man i grå slips som tar honom
till ett dystert rum där de ser andra män sitta [förmodligen ett läkarkollegium
som bedömer berättarens tillstånd – V.C.]. Andrius Gluonis blir erbjuden en
behandling som, enligt Epikuros filosofi, innebär en upprepning av händelserna som redan har ägt rum och som siktar på att återföra honom tillbaka till
embryostadiet. Andrius berättar även historien om Isaak och medger att han
inte är säker på att Isaak verkligen är död.
Vid frågan om han själv kan se likheter mellan sitt verkliga liv och fysiologiska akter i sin ungdom avslöjar han intima detaljer om sitt sexualliv
[förmodligen utgör dessa frågor en del av läkarbedömningen vid intagningen
till den psykiatriska kliniken – V.C.]. Detta utförliga svar förläggs som en
analeps som når tillbaka till berättarens barndom och till hans pubertet vid
sexton års ålder.
De sex männen lämnar rummet. Berättaren förs ut och hamnar till slut på
gården när han befinner sig på väg till en liknande byggnad i tegel, markerad
med bokstaven G.
I samma avsnitt förekommer ännu en analeps som också sträcker sig tillbaka till berättarens ungdomstid i Litauen. Ledmotivet anknyter till ett tidigare tema i det första avsnittet som gestaltar hans dåtida utseende. Här ser vi
också exempel på den tidlösa berättelsen, vilket gör att rekonstruktionen av
temporal ordning endast kan ses som interimistisk.
[…] det var för länge sedan, jag var också själv ung och attraktiv, håret var
lockigt, ett hål fanns i stället för magen, kroppen var spänstig. Och unga
flickor vickade med flit med sina små rumpor när vi träffades på Frihetsal103
lén.
Miljoner, biljoner, vem fan vet hur många år fanns i framtiden och
104
några stunder hade hamnat i det förflutna!

I detta citat märker vi dock hur historien tydligt splittras i två delar. Den
verklighetsbaserade delen handlar om händelserna som sker utanför berättarens ”inre” sfär. Med hjälp av fakta som anges i berättelsen kan den faktiska
historiens tid rekonstrueras. Den imaginära delen av historien sker inom
102

För att visa hur den faktiska verkligheten omarbetas i berättelsen översätter jag vissa nyckelpunkter med egna förslag på de faktiska händelserna.
103
Frihetsallén är en gågata i centrala Kaunas.
104
”Izaokas” i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas A M & M Publications” 1985, s. 55.
44

berättaren och dess ”händelser” kan vara betydelsefulla för berättarens egen
historia medan den faktiska historien här i stort sett kan betraktas som avslutad och berättelsens tid bör betraktas som pseudotid.
Detta tydliggör också oppositionen i berättargestaltens konstruktion,
grundlagd på snabba övergångar mellan verklighet och föreställning, logik
och subjektivitet, förnuft och galenskap. Det påminner om en medveten efterkonstruktion av kreativitetens binära poler och indikerar på hermeneu105
tik som en av författarens grundläggande skaparprinciper.
De följande två avsnitt är relativt kronologiska, med få temporala omkastningar, och berättaren fortsätter att blicka tillbaka till vistelsen på Queen’s
Country. Som vi tidigare har konstaterat ger dessa tillbakablickar sken av att
vara den omedelbara faktiska verkligheten i berättelsen. Den ena analepsen i
det sjunde avsnittet utspelar sig i berättarens föreställningsvärld och når tillbaka till hans barndom. ”Jag föreställde mig själv vid fem sex års ålder i en
lek med den vita katten. På en stor gård, gården var stor eftersom jag var
liten. Husets väggar stod vid horisonten, föräldrarna hade gått till den eviga
vilan, till intet. I min fantasi lekte jag ensam. Hela tiden.” 106 I berättarens
introverta värld, med tankarna som rör sig inom denna pseudoretroaktiva tid,
finns det dock återkommande uppgifter som bildar ledmotiv och som är betydelsefulla för texten. Ett exempel på ett sådant ledmotiv är den döda moderns gestalt som förekommer i ännu en analeps.
[…] de [skulle] komma hem, till studion, till byn, till 1936-talets Litauen, till
folksångens barndom, till den stinkande toaletten, på dess väggar har flera
barnhuvud som ser ut som en måne ritats, till Nemunas gröna strömning, till
den tidiga morgon när solen ännu finns bakom skogsdungen, när stjärnorna
bleknar på sina sittplatser, när fadern böjer på huvudet och ber till den tidiga
Guden, när den för länge sedan döda modern räknar sina ben som inte har
107
ruttnat […].

När en symbol återkommer vid flera tillfällen i texten tyder det på ännu en
verklighet som är reell och som existerar även i berättarens mest slutna och
avgränsade rum. Det fungerar också som en uppmärksammad ”sanning” i
hans föreställningsvärld, något som tydligt kommer fram i rekonstruktionen
av historiens tid.
105
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De pseudoretroaktiva händelser som utspelas i klinikens byggnad, märkt
med bokstaven G, visar hur berättaren klär av sig naken och visiteras av en
mager kvinna [intagningen på kliniken – V.C.]. En neger som senare inträder
i rummet ger honom ett cigarettpaket och en tyst tillåtelse att ta på sig en blå
pyjamas [ombyte till klinikens kläder – V.C]. Berättarens tandproteser tas
ifrån honom under högljudda protester [de farliga, eventuellt skadliga, föremål tas ifrån patienten – V.C.] och negern följer berättaren ut till ett annat
rum. Andrius försöker rymma, men misslyckas och de två tar hiss till en
annan våning.
Till slut förs berättaren till en sal där en annan uniformerad neger frågar ut
honom och han upptäcker att brevet med Isaaks namn har försvunnit [förmodligen ett sjukdomsanfall – V.C.]. Andrius ser hur en vitklädd kvinna går
i salen [förmodligen en läkare som bedömer honom som farlig – V.C.] och
rusar fram till henne för att få hjälp med att hitta brevet, men kvinnan hörsammar inte hans bön.
Den uniformerade negern drar berättaren tillbaka till teveapparaten i salen.
Andrius upptäcker att han är barfota. Han letar efter sina tofflor och blir
sparkad i baken, eftersom negern inte tillåter berättaren att föreställa hund
här [sekvensen kan tolkas som ytterligare ett sjukdomsanfall eller som vaktens trakasseri av berättaren – V.C.].
När berättaren vill röka hänvisas han till toaletten där han träffar en intelligent mumlande man [en annan patient på kliniken – V.C.] som heter Stolts.
Vakten som, ironiskt nog, kallas Mr White återvänder och ger berättaren
en spruta [det är förmodligen den sprutan som ska ha lugnande effekt på
berättaren, men som orsakar hallucinationen som resulterar i berättelsens
avsnitt 8 och 9 – V.C.]. Berättaren leds in i ett litet rum med soldatsängar
och får veta att endast han och Isaak ska sova här inatt. Stolts lämnas kvar i
den stora salen.
Temporal ordning byggs upp på liknande sätt i det åttonde avsnittet. Som i
det tidigare avsnittet hinner den rekonstruerade historien i slutet av avsnittet
ikapp berättelsen och den hypotetiska nollpunkten uppnås. Signifikativt nog
börjar berättelsen här med berättarens frågor, vilka återigen pekar på den
problematik som ovan har avhandlats.
Vad är dröm?
Vad är verklighet?
Här är frågan som plågar mig. Jag kan inte säga att den plågar mig. Jag
kan inte längre hålla isär vissa saker. Och jag har tappat hoppet om att kunna
hålla isär dem. Och jag har tröttnat på abstrakta spekulationer.
Jag har hittat Isaak. Om det är i drömmen eller i verkligheten – vad spe108
lar det för roll?
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Här tydliggörs berättarens förhållningssätt inte endast till kronologin utan
även till berättelsekonstruktionen. Berättarperspektivet pendlar ständigt mellan oppositionella och avgränsade nivåer: mellan den faktiska och den imaginära verkligheten, mellan det introspektiva perspektivet på det egna jaget
och blicken utåt, mellan det uttalade behovet att objektivera omvärlden för
att kunna berätta en historia och fallenheten för det irrationella, kreativt subjektiva, rentav tokiga. Denna binaritet i berättarperspektivet tydliggör också
att berättarens gestalt här används som redskap i författarens medvetna konstruktioner.
Händelserna i det omedelbara nuet på kliniken, som är utgångspunkten för
den pseudofaktiska verkligheten, utspelar sig den dagen när berättaren träffar
Isaak. Berättarens påstådda glömska komplicerar kartläggningen av tidens
förlopp eftersom han ger sken av ett temporalt tomrum mellan avsnitten i
berättelsen. ”Hur hamnade Isaak i dessa lokaler? Jag vet inte, jag minns inte.
En morgon - - - kanske nästa, kanske nästnästa - - - efter att ha ätit en god
soldatfrukost kände jag mig nöjd (jag fick tillbaka mina proteser) och försök109
Bakom denna konstruktion kan vi återigen ana förte få Stolts att tala.”
fattaren. Läsaren kan självfallet välja att rationalisera händelserna i texten
och förklara att berättelsen fortsätter så fort berättaren vaknar upp från den
lugnande sprutan som han har fått strax innan han placerades i isoleringsrummet. En sådan tolkning kan vara en rimlig förklarande möjlighet, men
den bortser från det eventuella syftet som författaren kan ha haft vid konstruktionen av berättartekniken i texten, som inte heller är slumpmässig. Den
imaginära sfären som på olika sätt förs in i berättarens faktiska tid och rum
avbryter den pågående diskursen. Den imaginära verkligheten inom texten
existerar som text samtidigt som den befinner sig utanför den faktiska verklighetens praktik i berättelsen. Det innebär att den imaginära verkligheten i
den meningen kan betraktas även som en imaginärt symbolisk sfär, som
också har en funktion och ett budskap.
Konversationen mellan Andrius och Stolts utspelar sig i den imaginära
sfären, i berättarens föreställningsvärld, men ändå berättas den som om den
var en del av den faktiska historien. Stolts upplyser berättaren om att han har
tvingat sig själv att komma till kliniken och erkänner att han är ”den Uppoffrade” utan att förklara vad det innebär. När Andrius lämnar Stolts ifred hör
han hur någon hostar i rummet. Han känner inte igen den gråhårige mannen
som strax meddelar att det är han som är Isaak.
När Isaaks gestalt återigen förs in i berättelsen avbryts den. Detta avbrott
påverkar varken temporal ordning eller berättelsens och historiens förhållningssätt till varandra utan fungerar som ett explicit uttryck för författarens
närvaro i texten.

109

Ibid., s. 73.
47

----------------------------------------------------------------------Jag kan endast gissa vad en professionell författare skulle skriva här. Han
skulle möjligtvis skildra två partners uttryck, rörelser och en bit av atmosfären och landskapet. Han skulle möjligtvis använda sig mästerligt av en inre
monolog eller dialog med reminiscensers distinkta sken. Slutligen finns det
också olika tekniker. Ärligt talat lämnade ett sådant anländande av Isaak ing110
et intryck på mig.

Denna sekvens visar författarens makt att avbryta gestaltningen i berättelsen.
Berättarens roll i texten präglas av en dubbelhet som dock är imaginär och
författarens medvetna konstruktion av berättelsen blir tydlig. Den öppenheten som ännu en gång uppvisas för läsaren skapar en myt om att textens författare Antanas Šk÷ma, Anteckningarnas pseudoförfattare Andrius Gluosnis
och berättaren är en och samma person. Det innebär att textens författare
återigen försöker lura läsaren.
Varför väljer författaren att konstruera texten på det sättet? Hur kommer
det sig att Šk÷ma förhåller sig till sin tilltänkte läsare med misstänksamhet,
som om han på förhand kände till att läsarens intentioner inte var goda?
Svaret på denna fråga kan inte utläsas i långnovellen ”Isaak”, men löper
som en röd tråd i författarens publicistiska texter, brevväxlingen och bokut111
givningshistorien.
Den citerade sekvensen visar ännu ett temporalt perspektiv som kan tillämpas på det omedelbara nuet. Händelserna i berättelsens imaginära verklighet berättas nästan samtidigt som Anteckningarna
skrivs. Berättaren funderar på hur en professionell författare skulle ha beskrivit mötet med Isaak. Tankstrecken i citatet står för dessa oskrivna funderingar. Det förtydligar återigen att det omedelbara nuet i berättelsen egentligen består av tillbakablickar som här betraktas som pseudonutid.
Det framgår senare i berättarens samtal med Isaak att det har gått tjugo år
sedan de sist sågs på garagegården. Det finns också en faktisk analeps som
ger oss information om Isaaks tortyr av Andrius som senare skulle bli berättarens skäl att mörda juden. När Isaak och berättaren bestämmer sig för att
upprepa de tidigare händelserna på kliniken, hamnar Andrius trevande händer, rädda för nålstick under naglarna, i centrum för denna skildring. ”Mina
händer låg på bordet och varje finger levde för sig själv. Tio skälvande tentakler, förberedda för fristående pina.” 112 Lika trevande visas även berättarens och Isaaks minne vara när de med oerhörd punktlighet först försöker
rekonstruera Andrius tortyr.
Temporal ordning i detta avsnitt är lika preliminär som berättarens uppgifter om händelseföljden i historien. Rekonstruktionen av historiens tid bör
därför ses som ett förslag på en tolkning av tidsangivelserna i berättelsen.
Det är i alla fall tydligt att temporal ordning i berättelsen styrs av berättarens
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minne. Minnet som centrum för tidens framställning i berättelsen bekräftar
eventuella tolkningars subjektivitet samtidigt som det skapar grund för preferens av analysmetoden, inbyggd i texten. Texten värjer sig därmed mot angreppssätt som fokuserar på form och struktur.
När Andrius känner att han minns någonting föreslår han Isaak att rekonstruera den smärta som han kände vid tortyren. ”Smärta”, jag gungade med
huvudet som en igångsatt leksak. ”När du - - - och jag skrek som ett djur, de
två höll mig i axlarna och jag försökte slita mig loss. En stund frigjorde jag
mig med en hand - - -.” 113 Isaak försöker fortfarande komma ihåg sådana
detaljer som vilken hand berättaren först fick fri.
Den pseudoverklighet som här står i centrum fungerar också som subjektivitetens manifestation. Temporal ordning betyder ingenting eftersom den
berättade historien för länge sedan har tagit slut. I det nionde och sista avsnittet skapas det ändå en illusion för läsaren att berättelsen berättas i samma
ordning som historien har ägt rum, det vill säga att den hypotetiska nollpunkten förblir aktuell i hela avsnittet. Det innebär att berättaren rekonstruerar
tiden i berättelsen kronologiskt och med påfallande exakthet.
En närmare blick på avsnittet visar dock att rekonstruktionen av historiens
tid misslyckas. Berättelsens pseudonutid som fortsätter så fort berättaren
vaknar upp från dvalan [ett tomrum i tiden – V. C.]. Vakten Mr White meddelar att herrarna John, Brown och Smith väntar på resultat av ataraxia. 114
Isaak förklarar att de ännu inte har påbörjat återupprepning av tortyren och
mordet eftersom de inte minns alla detaljer om hur dessa två händelser ägde
rum i det förflutna. Berättaren märker dock att Isaak inte avslöjar hela sanningen till vakten. Mr White lämnar rummet och Isaak föreslår att man skall
börja om rekonstruktionen från andra hållet, det vill säga från den andra
händelsen som ska återupprepas: mordet på garagegården.
Berättaren förbereder sig inför återupprepningen av mordet på Isaak som
han minns så väl. Båda männen jublar, men när Isaak knäböjer upptäcker
Andrius att han inte är densamme som för tjugo år sedan. Medan Isaak väntar på slaget lyfter berättaren upp soldatspaden och orkar inte slå. ”Mycket
tid gick. Det var en tidlös tid där vilken rörelse som helst hade sugits ut och
endast evighetens förståelse lämnades kvar. Miljoner ljusår eller några andra
år stelnade. Det var bara siffror som inte betydde någonting längre, de var ett
meningslöst försök att fly tidlösheten.” 115
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Berättaren kan inte slå Isaak, eftersom det inte innebär en upprepning av
mordet utan blir ett helt nytt slag. Till slut finner Isaak och Andrius en utväg
och bestämmer att göra någonting åt Mr White som snart äntrar rummet.
När vakten upptäcker att den ataraktiska processen ännu inte har påbörjats
blir han arg och närmar sig männen för att slå dem. Isaak slår Mr White en
gång med soldatspaden och Andrius utdelar ett annat slag mot vaktens huvud. ”[…] vi gav varandra en kram. ‘Vi har löst problemet, Isaak’, viskade
jag i hans öra. Den där och den andra sidan är förenade.”” 116
Berättelsen avslutas med medpatienten Stolts ihärdiga gnyende om att han
är den Uppoffrade.
Som vi har sett, avspeglar sig distinktionen mellan Genettes idéer om berättelse och historia redan från början i diskursanalysen av tid. Rekonstruktionen av historiens faktiska tid utgår från den information som läsaren har
fått i berättelsen och ställs i relation till berättelsens pseudotemporala eller
imaginära tid. I den skönlitterära texten ”Isaak” påträffas ganska snart mikrosekvenser som tycks vara tidlösa och repetitiva, och som inte har en given
plats i rekonstruktionen av den historiska tiden. Det förekommer också sekvenser som tycks vara påhittade och därför svåra att placera i ett lineärt
tidsschema. Tiden i berättelsen är därför ordnad cirkulärt, i flera större och
mindre temporala sekvenser, där fokus växlar från vardagens detaljer till
övergripande symboliska handlingar.
Vi har också konstaterat att berättarperspektivet i ”Isaak”, sett utifrån Genettes narratologi, består av två delar: en tredjepersonberättelse i Inledningen
och en förstapersonberättelse i Anteckningarna. Det visar sig längre fram i
analysen att motsättningen inte endast finns i berättarperspektivet utan är
snarare en medvetet vald författarkonstruktion, som återspeglas på andra
nivåer i texten. Den inbyggda schismen blir tydlig vid försök att studera
temporal ordning i berättelsen samtidigt som historien rekonstrueras.
Försöket att rekonstruera historiens lineära tid på ett liknande sätt som har
gjorts hos Genette visar att berättaren skapar en pseudohistoria om sig själv
som existerar parallellt med den berättade berättelsen. Han släpper in oss i
sin inre värld, fylld av drömmar, sexuella fantasier, reminiscenser och extas.
Textens fiktiva verklighet får genast en prägel av dubbelhet som görs synlig
vid kartläggningen av tid och som tvingar läsaren att ställa sig frågan ”har
det verkligen hänt eller inte?”.
När den temporala ordningen har kartlagts enligt Genettes narratologiska
perspektiv ser vi att Šk÷mas sista text, långnovellen ”Isaak”, innehåller medvetet konstruerade mekanismer som saboterar dennas narrativa analyser. Den
rekonstruerade historien uppvisar en parallell pseudohistoria: berättelsens
faktiska tid växlar hastigt över till en imaginär pseudotid, berättaren agerar
på ett sådant sätt att hans handlingar kan noteras både i historiens faktiska
förlopp och i den fiktiva historien. Medan läsaren vacklande försöker skilja
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det reella från det påhittade, tvingas hon samtidigt att ”agera” gentemot det
berättade. En del av läsningens saboterande mekanismer spelar just på det
mänskliga behovet att strukturera det lästa. Kartläggningen av temporal ordning exponerar de imaginära, pseudoverkliga händelserna som figurerar i
texten, men som varken kan placeras i berättelsen eller i rekonstruktionen av
historien. Här kan det vara relevant att ifrågasätta berättarens trovärdighet
och hans konstruktion, vilket vi också har gjort, med den är inte tillräckligt.
Kartläggningen av den temporala ordningen i berättelsen och i historien
utifrån Genettes metod avslöjar logiken i den narrativa tekniken och pekar på
underliggande mönster i berättarens och berättandets konstruktion. De olika
diskrepanser som har uppstått vid rekonstruktionen av berättelsens och historiens tid problematiserar användningen av den valda metoden. Genom att
konstatera metodens otillräcklighet kan vi även fastslå att diskrepanserna
faktiskt finns och försöka klargöra vad de beror på. Rekonstruktionen av
temporal ordning i historien och i berättelsen utifrån Genette tydliggör även
textens handling, berättarens konstruktion och läsarens eventuella reception
samt tolkning av det berättade. Kartläggningen av textens formmässiga
egenskaper som uttrycks genom tidsbegreppet pekar på nödvändigheten att
gå vidare med en analys som fokuserar på textens innehåll och som fortsätter
att laborera med de nyinförda begreppen faktisk och imaginär verklighet.
Den grundläggande motsättningen mellan det faktiska och den fiktiva
verkligheten och mellan det verkliga och det imaginära i berättelsen tyder på
att texten efterbildar skeenden i människans psyke. Texten värjer sig mot
läsarens försök att strukturera den bland annat genom att få henne att ständigt och alltmer tvivla på det berättade. Den påtagliga rörelsen från berättarens objektivitet i Inledningen till tilltagande subjektivitet och berättelselogikens frånvaro i Anteckningarnas sista kapitel visar en rörelsen mot och ifrån
psykoanalysen. 117
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SKILDRING AV TRAUMA

Teori och metod: traumateori hos Freud
Redan i förordet till ”Studier i hysteri” (1895) konstaterar Freud sexualitetens avgörande roll i hysterins patogenes. Sexualiteten ses i fortsättningen
som källa till psykiska trauman och som anledning till föreställningarnas
118
bortträngning ur medvetandet.
Det mänskliga minnet ges annars stor
betydelse i studier och analyser av hysteri. Minnet av ett mentalt trauma
integreras bland associationer och upplevelser som kanske motsäger det
traumatiska. Minnet av traumat kan också korrigeras genom andra föreställningar, men hos en person som utvecklar hysterin förblir traumatiska minnen
förvånansvärt intakta även efter en lång tid. Freud observerar att så länge den
traumatiserade människan befinner sig i sitt vanliga psykiska tillstånd förfogar hon inte fritt över dessa minnen, men om hon till exempel försätts i hypnos återvänder reminiscenserna med samma styrka som de uppvisade strax
efter det inträffade traumat: ”[…] de föreställningar som blivit patogena
förblir så fräscha och affektstarka därför att de till skillnad från normalfallet
inte har försvagats genom avreagerande och inte heller reproducerats i tillstånd av oinskränkt associerande”. 119
Syftet med Freuds traumateori är att förklara mekanismer bakom olika
hysteriska fenomen och deras etiologi. Följande fallbeskrivningar i studierna
ger insikter i olika sjukdomsförlopp och Freuds arbetssätt med patienterna. I
vissa fall 120 beskrivs även traumats förlopp. Det omedelbara traumatiska
ögonblicket bortträngs och en klyvnad i patientens medvetande äger rum;
den traumatiska föreställningen som hon vill borttränga isoleras endast psykiskt och träder i stället fram som hysteriska symptom först senare, i anslutning av en annan händelse som Freud benämner som bimoment.
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I Miss Lucys fall beskriver Freud en förvärvad hysteri, med tonvikt på
traumats natur kombinerad med personens reaktion på traumat. Den förvärvade hysterin uppvisar symptom på en oförenlighet mellan jaget, alltså Lucy,
och den föreställning som hon konfronteras med. Miss Lucys ständiga sinnesförnimmelse av bränd puddinglukt fungerar som en minnessymbol för
traumat, men påvisar också en trohet hos det mänskliga minnet som innebär
förmåga att minnas bortträngda händelser och detaljer trots att man tror sig
ha glömt dem.
121
Fallet Katharina
visar traumats koppling till infantil sexualitet och hysteri som framträder i olika former, bland annat som ångest, en ångest som
innebär en reproduktion av den ångest som har uppträtt i samband med sexuella trauman. Fallet Katharina handlar om flera traumatiska händelser med
sexuell innebörd då patientens morbror antingen har gjort närmanden till
henne själv eller också blev hon illa till mods av en kopulation mellan morbrorn och en tjänstekvinna som hon såg, med tjänstekvinnans oönskade graviditet som följd. Bevittnandet av dessa händelser bildar olika traumatiska
sekvenser i patientens medvetande som täcker varandra och hysteriska
symptom som bildas i anslutning till olika trauman fylls med nytt innehåll.
Vissa symptom upphör och kommer att tillhöra det förflutna medan andra
symptom, i synnerhet ångest, fortsätter och fylls med nytt innehåll.
Beskrivningen av fallet Elisabeth von R. 122 exemplifierar psykets posttraumatiska försvarsmekanism som ersätter patientens psykiska smärtor med
kroppsliga symptom, i detta fall en oförmåga att stå eller gå och en särskild
sorts sprättande rörelse med fingrarna. Sådana kroppsliga symptom som
patienten känner kan ibland vara uttryck för symbolisering av de bortträngda
traumatiska händelserna.
Redan nu observerar Freud vikten av sexualitet samt vilken roll förtryckt
sexualitet spelar vid hysterins symptombildning: 123 ”[…] det hade krävts en
hård kamp för att denna uppbrusande kvinna, förmögen till så starka känslor,
skulle besegra sina sexuella behov och att hon understundom hade blivit
psykiskt helt utmattad av sina försök att undertrycka denna den mäktigaste
av alla drifter”. 124 Även denna patient uppvisade kroppsliga symptom som
stod i relation till upplevda trauman och speglade traumats symbolisering
samt kvinnans pågående minnesverksamhet.
Användandet av traumateorin förekommer i Freuds ”Brottstycke ur en
hysterianalys (Dora)” (1905) som i fortsättningen fungerar som en länk till
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sexualteorin. Freud ser det psykiska traumat som individen erfar som ett
villkor för att ett hysteriskt sjukdomstillstånd ska uppstå, något som han i
egenskap av den behandlade läkaren får vetskap om när patienten berättar
sin levnadshistoria. Det hysteriska sjukdomstillståndet ses därmed som ett
posttraumatiskt symptom, en symbolisk bekräftelse på att traumat har ägt
rum. I fallet Dora räckte den ursprungliga traumateorin inte till för att förklara patientens symptom som uppstod några år före traumat, något som hade
lett Freud till insikt om barndomens betydelse. Traumateorin kompletteras
härmed med insikten om att olika intryck och inflytanden i barndomen kan
påverka individen på samma sätt som en traumatisk händelse senare i livet.
Freuds exempel hämtas från en av terapisessionerna med patienten Dora
som har gått i psykoanalys hos honom i tre månader. Dora som vid det tillfället var arton år gammal berättar för Freud om en tidigare upplevelse som
han liknar vid ett sexuellt trauma. Den då fjortonåriga patienten blir plötsligt
kysst av den gifte herr K. och det framkallar hos henne en häftig känsla av
äckel i stället för förnimmelsen av sexuell åtrå. Freud betraktar Doras sammanlagda beteende som hysteriskt och menar att en förskjutning av sinnesförnimmelserna har ägt rum.
Dora berättar också om sin upplevelse om trycket mot överkroppen som
hon tror kommer från omfamningen, men Freud ser det som en bortträngd
och förskjuten upplevelse av manlig erektion. Han tolkar den psykiska processen som en bortträngning av den traumatiska upplevelsen och en ersättning av den med en annan förnimmelse, en förskjutning som sker från underkroppen till överkroppen. ”[T]vånget i hennes beteende är format som om
det utgick från den oförändrade hågkomsten. Hon kan inte gå förbi någon
man som hon tror befinner sig i ett tillstånd av sexuell upphetsning, eftersom
125
hon inte vill se det somatiska tecknet på det en gång till.”
Dora utvecklar
också rädsla för män som eventuellt kan befinna sig i tillstånd av sexuell
upphetsning som enligt Freud följer mekanismen av en fobi och behovet att
skydda sig från återupplivningen av det bortträngda.
Freud påpekar också att en traumatisk upplevelse kan generera flera olika
symptom. Den traumatiska upplevelsen, kyssen, resulterar i Doras fall i vämjelse, känslan av tryck mot överkroppen och rädsla för samtalande män.
Freud noterar också att Dora känner till den manliga erektionen utan att kunna förklara hur hon har fått dessa kunskaper. Det leder Freud vidare till utforskningarna av patientens barndom där förklaringarna finns och den infan126
tila (traumatiska) upplevelsens betydelse i patientens liv framhävs.
Freud nyanserar här den tidigare traumateorin genom att fokusera på den
psykiska realitet som blir avgörande. Det neurotiska tillståndet uppstår vid
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samverkan mellan tre olika faktorer: förhistoriska erfarenheter, tidigare fixeringar i barndomen och traumatiska erfarenheter. Han försöker dock spåra
det verkliga traumat även om han ”[…] hävdar att distinktionen mellan verklighet och fantasi inte har giltighet inom den psykiska realiteten och är ovä127
sentlig för teorin om patogenes […]”.
När Freud uppmanar sina patienter att berätta sina levnadshistorier vet han
att de i själva verket inte förmår lämna sådana fullständiga berättelser om sig
själva. Olika brister och minnesluckor blir uppenbara i berättelsen, vilket
öppnar möjligheter för den psykoanalytiska processen. I samarbete mellan
läkaren och patienten uppstår andra berättelser som korrigerar eller ändrar de
första berättelserna, rekonstruerar och förklarar de psykiska processerna, och
öppnar möjligheter för eventuellt tillfrisknande.

Mellan psykoanalys och litteraturvetenskap: några
metodfrågeställningar
Även om man kan jämföra interaktionen mellan läkare och patient med interagerandet mellan författare, berättare och läsare, strävar den litteraturvetenskapliga tolkningen inte efter samma resultat som mötet mellan aktörerna i
verkligheten. Om psykoanalysen avser att underlätta sjukdomssymptom och
i bästa fall bota patienten, har den litterära texten inga terapeutiska uppgifter
i sig. Den litterära texten kan innehålla en berättelse som påminner om händelserna i den faktiska verkligheten, men stannar alltid vid en skildring som
omformulerar den sedda verkligheten. Bakom den litterära texten finns författaren på samma sätt som psykoanalytikern Freud står som författare till de
nedskrivna fallbeskrivningarna. Både den litterära och den psykoanalytiska
berättelsen har sina läsare som tolkar texterna.
Den gemensamma nämnaren för litteratur och psykoanalys är i detta fall
berättelsen som båda processernas resultat, men skillnaderna mellan dem är
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Den litterära tolkningen innehåller två avsändare, författare
desto större.
och berättare, i stället för en avsändare, patient. Litteraturens mottagare,
läsare, har oftast inte heller psykoanalytikerns omedelbara möjlighet att kontrollera och komplettera föreställda uppgifter.
Läsarens analysmaterial, den skönlitterära texten, är avgränsat, berättelsen
berättas endast en gång och bristerna i denna berättelse kan inte kompletteras
med tilläggsinformation från samma källa, berättaren. 129 Läsaren hindras
dock inte från att skaffa sig information, som är nödvändig för tolkningen,
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på annat håll och med hjälp av denna förklara tomrum och brister i texten.
Det finns dock risk för att en ny berättelse som inte längre tillhör den ursprungliga avsändaren skapas genom en sådan tolkningsverksamhet.
Läsaren kan också välja att analysera den skönlitterära texten endast inom
berättelsens givna ramar och blunda för tidigare läsningar av texten och andra impulser för den egna tolkningen som kan finnas i textens yttre verklighet.
Genom att ställa berättelsens existerande tomrum mot varandra kan man få
fram den tolkning av den berättade historiens (faktiska) förlopp som är mest
lojal för berättelsen. I vilket fall som helst innebär den litterära tolkningsprocessen alltid ett vågspel mellan tolkningen, berättelsen och historien samt
mellan de olika positioner som berättare, författare och läsare kan inta.
Tolkningen av den skönlitterära texten medför också en teoretisk svårighet
att avgöra om läsaren rekonstruerar olika förlopp inom historien eller om det
är en (ny) konstruktion som sker. Denna frågeställning är också aktuell för
psykoanalysen.
Man kan också säga att Freuds traumateori inte endast handlar om neurosens genes och de olika faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet utan
också om det mänskliga minnet och dess funktioner. I en litterär gestaltning
av traumat tangerar detta även framställningen och perceptionen av temporalitet, aktuellt både för berättaren och för läsaren. När historien genom berättaren transformeras till en berättelse intar berättaren en position som i viss
mån motsvarar den freudianska patientens position vid berättandet av den
egna levnadshistorian. Tvånget att berätta om traumat innebär störningar
som uppstår i minnet och som blir uppenbara för recipienten: ”[…] under
berättelsens gång korrigerar patienten upprepade gånger en uppgift, ett datum, för att sedan efter lång tvekan kanske återgå till det som han sade
130
först”.
Freud konstaterar att patientens bristfälliga berättelse huvudsakligen beror på tre faktorer. Den medvetna ouppriktigheten hos patienten, berättaren, innebär att skamkänsla och diskretion med hänsyn till andra människor inte har övervunnits. Den omedvetna ouppriktigheten visar sig när patienten på begäran försöker återberätta berättelsen om sitt eget liv. Även om
patienten känner till sin sjukdomsprolematik aktualiseras inte hennes vetande i berättelsen och patienten agerar omedvetet förbehållsamt gentemot psykoanalytikern. Sedan existerar också verkliga amnesier och minnesluckor
som både gamla och nya minnen har hamnat i samt sekundära minnesvillor
som fyller ut dessa minnesluckor.
När själva händelserna bevarats i minnet är det lika säkert att det syfte som
ligger till grund för amnesierna uppnås genom att ett samband upphävs, och
säkraste sättet att slita sönder sambandet är att ändra händelsernas tidsföljd.
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Freud, Sigmund, ”Brottstycke ut en hysterianalys (Dora)”, i Samlade skrifter av Sigmund
Freud, vol. 6. (Fallstudier), övers. Ingrid Wikén Bonde, Stockholm ”Natur och kultur” 2000,
s. 72.
56

Den sista hågkomsten visar sig också alltid vara den sårbaraste delen av de
131
samlade hågkomsterna, den som lättast blir bortträngd.
Här visar Freud temporalitetens betydelse vid skapandet av en berättelse,
något som kan fungera som ett redskap när fiktiva skönlitterära berättelser
ska analyseras. Att historiens händelser tidsmässigt omplaceras i berättelsen
bör då tyda på en drivkraft hos berättaren att upphäva det ursprungliga temporala sambandet mellan historien och berättelsen. En imitativ process av
mänskligt minne, implementerad i berättarens pseudomedvetande, initieras.
Det betyder i sin tur att bortom en sådan berättarposition i förhållande till
den egna berättelsen och historien finns en annan – medveten – position
konstruerad, som dock inte gör sig lika tydlig för läsaren, nämligen författaren.
Denna drivkraft hos berättaren i Antanas Šk÷mas prosa tycks växa sig allt
starkare. Vid fortsatta analyser kommer vi att se att historiens temporalitet
relativt väl överensstämmer med berättelsens temporalitet i de tidiga novellerna i boken Glöd och gnistor medan det temporala sambandet mellan historien och berättelsen är mindre i långnovellen ”Isaak”. Vid ett tillfälle säger
berättaren i den sistnämnda texten någonting som vi bör hålla i minnet (sic!)
och som är signifikant för berättarens framställning av historien och för läsarens uppfattning av tidens framställning i texten. ”Jag kan inte längre komma
ihåg händelserna kronologiskt. Minnen infinner sig och försvinner. Vad som
verkligen var sant smalnar av till ett tankstreck som knappt går att förnimma
och jag vet inte längre om det är ett material från min fantasi eller om det är
minnets försvagning.” 132
När berättaren konstaterar sin oförmåga att placera historiens händelser i
en kronologisk, alternativt historisk, tidsram, fastställer han samtidigt den
dubbelposition som beror på den ovannämnda binariteten mellan författaren
och berättaren. Berättarens primära uppgift - att berätta en berättelse som
inte kan förväntas vara tidsmässigt trogen historien - stämmer inte längre
överens med den uttalade driften att rekonstruera historien. Detta påvisar att
det finns ytterligare en röst i berättelsen, tillhörande författaren, som dekonstruerar berättarens minne och dess funktioner samtidigt som det skapas. Det
pågår på samma gång en motsatt rörelse inom denna text som försöker
tränga bort författarens – den andra – röstens existens och framkalla en illu-
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Freud, Sigmund, ”Brottstycke ut en hysterianalys (Dora)”, i Samlade skrifter av Sigmund
Freud, vol. 6. (Fallstudier), övers. Ingrid Wikén Bonde, Stockholm ”Natur och kultur” 2000,
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”Izaokas” i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas A M & M Publications” 1985, s. 52.
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sion hos läsaren om att både minnen och minnesluckor inte är konstruerade
och verklighetsimitativa utan sanna och verklighetsbaserade.
Trauma är ett centralt begrepp och ett återkommande tema i Antanas Šk÷mas novellistiska prosatexter från den första novellsamlingen till den sista
långnovellen. Skildring av trauma utgör ett identifierbart iterativt mönster
som består av återkommande beståndsdelar som tillsammans bildar kärnan
av berättelsekonstruktion. Det innebär att gestaltningen av människans psykiska processer under sådana extrema omständigheter som krig, flykt från
hemlandet och död ofta är en förutsättning för att berättelsen överhuvudtaget
ska kunna berättas.
Traumat och det posttraumatiska tillståndet kan antingen utgöra bakgrund
för händelserna i berättelsen (”Nattens tystnad”) eller hamna i berättarens
fokus (”Björk och en människa”). Vi kommer att se att novellerna i den första novellsamlingen Glöd och gnistor och långnovellen ”Soliga dagar” i
novellsamlingen Den heliga Inga bygger på relativt enkla berättartekniska
konstruktioner: både förändringarna i textens struktur och växlingarna i berättarperspektivet kan relativt enkelt avgränsas och definieras. Den sista
långnovellen ”Isaak” består av betydligt mer komplicerade tematiska och
berättartekniska strukturer. Skildringarna av trauma i författarens senare
prosa, i synnerhet i ”Isaak”, utvidgas med olika aspekter av sexualitet. Även
hos Freud gick den teoretiska utvecklingen till på liknande sätt, från traumatill sexualteori.
Det kan vara av vikt att notera att den öppenhet med vilken de psykiska
processerna tycks skildras i ”Isaak” bestämt förnekar texten som imitation av
verklighet. Den utskrivna textgenren dagboksanteckningarna i långnovellen
”Isaak” anspelar i stället på berättarens föregivet sanna öppenhet gentemot
läsaren; det är förmodligen endast texterna av genren inre monolog som kan
erbjuda motsvarande. Det gör att berättarens pseudomedvetande och skildring av trauman låtsas om att vara utställda för beskådning av läsaren som
kan välja att förhålla sig till textens öppenhet på olika sätt.
I denna påstådda öppenhet gentemot läsaren, när det posttraumatiska tillståndet avtäcks för observatörens analys, gör texten plötsligt ett motstånd
mot psykoanalysen som metod. ”Med ett enda knivhugg kommer jag att
förstöra Freuds teori”, säger berättaren Andrius Gluosnis när han står framför van Goghs porträtt på Metropolitan museum i New York samtidigt som
han tänker kastrera sig själv för att upprepa den kände målarens dåd. Att
använda sig av psykoanalysen för att bestrida psykoanalysen som ett fungerande analytiskt redskap tycks vara ett inprogrammerat syfte hos denne berättare. Berättarpositionen gentemot författaren definieras därmed genom
förhållningssättet till skildringen av det egna traumat.
Gestaltkonstruktionen vilar därefter på imitativa – och fiktiva - skildringar
av posttraumatiska psykiska processer som berättaren utvecklar för att hantera traumat. Ett exempel är traumats bortträngning som bland annat påverkar
framställningen av historiens tid i berättelsen. Den bortträngda traumatiska
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händelsen grundlägger berättarens konstruktion. Den döljs bland annat av
temporala omkastningar av återgivna historiska händelser och processer
inom berättarens ”medvetande”. Dessa skiftningar i texten kan ses som bortträngningens indirekta resultat. Därigenom avslöjas det ursprungliga traumats betydelse.
När berättarens växlande position används för att uttrycka författarens
tankesystem i bestämda sakfrågor transformeras berättaren till ett redskap i
författarens händer samtidigt som det uppstår ett motstånd mot tvånget inom
den nya positionen. Det yttrar sig genom en tilltagande binaritet som berättarens position på olika nivåer uppvisar samtidigt som prosatexten får egenskaper av ett drama, vilket yttrar sig främst genom berättelsens splittrade
temporalitet.
En annan hypotes som prövas är att författaren konstruerar sina texter som
en imitation av mänskligt minne. Prosatexterna i vår korpus exemplifierar en
bred skala av narrativa möjligheter, från berättarens exakta registrering av
händelser till Andrius oförmåga att minnas. Vi måste dock hålla kvar i minnet att denna hypotes inte har något dolt pedagogiskt syfte att illustrera de
faktiska processerna i ett mänskligt psyke utan det beskrivna ses som helt
och hållet fiktivt, som pseudoverkligt.
Eftersom den pseudopsykiska processen gestaltas alltmer komplicerat går
det också att skönja en utveckling i Šk÷mas narrativa teknik, vilket kan iakttas i den intertextuella studie som vi nu ska genomföra.
När berättaren låtsas om att exponera sitt minne i en berättelse som retroaktivt rör sig mellan det upplevda och det uppdiktade, mellan det bortträngda
och det dominerande, mellan det explicita och det implicita, suggereras läsaren rollen av en psykoanalytiker. I detta rollspel förväntas läsaren att inta en
dynamisk roll, vilket blir påtagligt vid läsningen av den sista långnovellen.
Den påstådda öppenhet som impliceras i den sista långnovellens angivna
genre anteckningar fungerar som ett inbyggt hinder för en lyckad tolkning
eftersom den simulerar textens sympati gentemot läsaren. Det som egentligen sker har en motsatt effekt eftersom texten döljer betydligt mer än det
som uttalas och lämnar tomrum och brister som läsaren tvingas – men inte
alltid förmår – att utfylla.
När författaren bygger upp den jagcentrerade texten i ”Isaak” använder han
sig av psykoanalys, kombinerad med berättarteknik, för att skapa ett idealt
förhållande mellan läsaren och texten. Texten härmar inte den psykoanalytiska processen utan utger sig för att vara ett objekt, en patient, som underkastar sig läsarens, det vill säga psykoanalytikerns, granskning. Förståelsen
av en sådan text förutsätter ett neutralt och rent förhållande mellan läsaren
och texten, vilket i praktiken är en omöjlighet.
Man måste också hålla kvar i minnet att dessa situationer med tolkningsverksamhet i centrum inte endast omfattar likheter utan även skillnader. Den
tryckta prosatexten som läses av läsaren intar ett avståndsförhållande till
författaren och kan därmed betraktas som en statisk och avslutad struktur.
59

Från den tolkande läsarens sida kan den ses som en föränderlig organisation:
en historia som rekonstrueras och en berättelse som fortsätter att (åter) skapas. Den gemensamma nämnaren som både psykoanalytikern 133 och läsaren
möter är dock motstånd.

Skildring av trauma i Šk÷mas prosa
Freud konstaterar att olika intryck som har upplevts som traumatiska i barndomen kan påverka individen på samma sätt som en traumatisk händelse
längre fram i livet. Den infantila erfarenheten ses därför hos Freud som betydelsefull när psykoanalytikern försöker förklara uppkomsten av psykiska
sjukdomar och fastställa upphovet till symptombildningen.
I ”Isaak” ser vi redan från början hur den imaginära delen i berättelsen
träder fram genom barnets gestalt, för att senare manifestera schismen mellan den faktiska och den fiktiva verkligheten. Det imaginära faller utanför de
faktiska händelserna i historien, men tillhör fortfarande berättelsen som en
konstruktion av berättarens pseudopsyke. 134 Läsaren får med andra ord tillgång till Andrius Gluosnis innersta tankar när han tittar ut fru Julles fönster:
”hej min glädje/den gamla våren/skänk mig en stor fågel/vi ska flyga till
sommaren/barnen kommer att sända upp drakar, fiskar kommer att sticka
fram sina runda ögon till andra sidan […]. Sakta flyter Nemunas, barnslig
nostalgi flyter, idiotens tårar flyter.” 135 Det imaginära fungerar också som
en avslöjande reminiscens av en förlorad idyll som kan kopplas även till den
yttre verklighetens faktiska tid och rum: barndomen före kriget, före exilen, i
Litauen. Betydelsefullt för tolkningen är det faktum att berättaren Andrius
Gluosnis ”faktiska” verklighet inom texten stämmer överens med författaren
Antanas Šk÷mas biografiska fakta, vilket innebär att det blir teoretiskt möjligt att betrakta berättaren och författaren som samma person.
Även om vi upprätthåller den ovannämnda distinktionen mellan berättarkonstruktionen och författarens faktiska person kan det vara viktigt att se att
sådan narrativ teknik inte endast används i ”Isaak”. Långnovellen ”Soliga
dagar” som trycktes redan 1952 i boken Den heliga Inga exemplifierar den
fingerade fusionen mellan berättaren och författaren. En stor del av tidigare
forskning betraktar dock denna text som självbiografisk, vilket kan vara
136
Så fort som läsaren
möjligt, men ointressant, för vår del att undersöka.
tror att den faktiske författarens autentiska erfarenheter uttalas och förverkli-
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gas genom berättaren äger ett avslöjande rum av hennes bristande förmåga
att tolka texten och se den narrativa strategin.
Det innebär att en sådan berättarkonstruktion även kan ses som författarens
medvetna experiment med läsarens förväntningshorisont. Vad som vi i första
hand inte märker är att det också handlar om den makt som texten utövar
mot sina läsare när den anspelar på vår oförmåga att tolka rätt, att se bakom
narrativa konstruktioner, att avslöja. Det exemplifierar återigen relationen
mellan psykoanalytikern och patienten som förvanskas i den meningen att
det plötsligt blir läsaren som får finna sig i den analyserades roll.
”Soliga dagar” exemplifierar som tidigare nämnts den fingerade fusionen
mellan berättaren och författaren, men visar också hur konstruktioner av den
infantila erfarenheten ligger som grund för traumaskildringar. Långnovellen
är en tredjepersonsberättelse som består av åtta självständiga noveller med
egna titlar, vilket gör att vi redan nu kan se formmässiga likheter mellan
137
I centrum för berättelsen står den åttaårige
”Soliga dagar” och ”Isaak”.
pojken Martynukas, hans litauiske far Antanas Vileikis och hans österländska mor Vera, som befinner sig på flykt i Ryssland under inbördeskriget
1918.
Igenkännandet av Antanas Šk÷mas biografiska fakta kan genast spela läsaren ett spratt. Författaren var enda barnet och han var i samma ålder som
Martynukas när hans familj befann sig på flykt i Ryssland. Författarens mor
reagerade i likhet med långnovellens Vera överkänsligt på inbördeskrigets
hemskheter. Läsaren kan därmed få intryck att författaren också kan ha kopierat över sina egna infantila erfarenheter till textens berättare Martynukas.138 De infantila erfarenheterna som kan härledas från textens yttre och
författarens faktiska verklighet används inte med syfte att beskriva den omedelbara, den självbevittnade, verkligheten utan är den ”faktiska” verklighetens parafras. 139
Läsaren ges faktiska möjligheter att betrakta den lille Martynukas infantila
erfarenheter som upphov till infantiltrauman som skildras i berättelsen först
senare. Den andra novellen ”Karusell” skildrar hur barnen lämnar gården
och springer över till en näraliggande gata för att leka med vita gardens avrättade soldater. Enligt en freudiansk tolkning, skulle detta betraktas som ett
skede i barnets separation från modern och den trygghet som hon symboliserar; barnet trotsar också hennes förbud och bekantar sig med den hotande
yttre världen. Barnens lek går ut på att snurra soldaters lik som har hängts på
gatlyktor åt olika håll och skådelusten hos den litauiske pojken skildras som
starkare än rädslan för den döde. ”Nu vänder Martynukas sig bort från den
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hängde, men han vill hemskt gärna vända sig om […] Martynukas vill ännu
140
Barnets instinktiva drift att se och röra visar
mer att vända sig om […].”
sig vara starkare än försvarsreaktionen att vända sig bort och skildringen av
det infantila traumat i texten blir därmed psykologiskt motiverad.
I nästa novell ”Isja-ack” ser vi att skildringen av det infantila traumat fungerar som en mittpunkt för författarens konstruktioner av texten som en imitation av mänskligt minne. Martynukas har sparat den döde officerens axelband, men han är rädd att bli hemsökt av officerens själ på natten och bestämmer sig därför för att kasta axelbandet. ”Det sägs att de döda kommer
för att hämta sina saker. Han [Martynukas – V.C.] kommer att vara rädd för
att somna i natt. […] Om officeren kommer i natt och liknar glasmänniskan
141
väldigt mycket…”
Det innebär att pojkens associationer till den döde
officeren och glasmänniskan är temabildande. Genom en till synes obetydlig
symbol, den döde officerens axelband, som senare transformeras till olika
skeenden inom barnets imaginära verklighet, fogas novellerna ”Isja-ack”,
”Karusell” och ”Glasmänniska” samman till en enhetlig berättelse inom
ramarna för en formmässigt större enhet, långnovellen ”Soliga dagar”.
Vi ser samtidigt hur barnets pseudominne gestaltas i en tredjepersonsberättelse. Pojken ”minns” båda händelserna inte bara inom ett näraförestående
förflutet utan även längre tillbaka i tiden. Den rädsla som han uppges känna
betecknar försvarsmekanismen som visar att den empiriska erfarenheten
väger tyngre än den lustbetonade viljan att behålla axelbandet. Omnämnandet av glasmänniskan refererar till den allra första novellen med samma
namn ”Glasmänniskan” som till stor del skildrar pojkens hallucinationer vid
en sjukdom. Han ser glasmänniskans orörliga gestalt i hörnet av ett rum.
Glasmänniskan har märkliga kläder på sig, en röd kavaj och en blå mössa
med en gul klot, och Martynukas frestas att smygtitta på den orörliga figuren
för att se att kloten på glasmänniskans huvud verkligen inte har rört sig.
”Martynukas […] känner genast en stor önskan om att kasta en blick på
glasmänniskan. Har kloten kanske redan rört sig? Martynukas bestämmer sig
för att våga, han bestämmer sig för att titta […].” 142 Den obstruerande rädslan som framställs som den dominerande känslan hos pojken även i denna
novell är alltså återkommande när författaren skildrar infantila erfarenheter.
Mer intressant är dock det sätt som hallucinationen av glasmänniskan har
gestaltats på. Martynukas rädsla för att titta på glasmänniskan och den lust
att se som han samtidigt känner har vi nyligen förklarat enligt Freud, men
det kan också betraktas som en allmängiltig formel för barnets agerande.
I ”Soliga dagar” kan vi endast ana att den gemensamma nämnaren för berättelsens struktur och gestaltkonstruktioner är sagan som leder oss vidare till
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tanken på ett kollektivt arv och arketyper. I ”Isaak” finns det däremot en
återkommande arketypisk gestalt, gumman med huckle. Det sägs explicit i
texten att hennes utseende kommer från sagor för barn och genom henne
realiseras ett centralt och dubbeltydigt tema i berättelsen, nämligen bestraffning och hämnd. Att just en kvinnlig gestalt väljs som arketyp för att förkroppsliga temat och dessa känslor (sic! freudianskt) är ingen slump. Några
sekvenser i novellen ”Fångad” i den första novellsamlingen Glöd och gnistor
som skildrar vad en tysk officer ser i en våldtagen judinnas ögon förtydligar
det implicita sambandet som vi har försökt visa. Den första sekvensen centreras kring skildring av rädslan. ”Kan en människa ha så stora granskande
ögon? Nu är de rädda, men hur utmärkt, man kan säga, konstnärligt rädda
143
de är.”
Den andra sekvensen förstärker stegringen: ”[…] han vill att judinnan vänder sig om. Han skulle gärna ännu en gång vilja titta på dessa
granskande mörka ögon. Vad finns det nu i ögonen? Kanske skräck? Det
144
vore intressant att se skräck i mörka granskande ögon.”
I den tredje sekvensen görs dock en övergång från den individuella explicita ”känslan” till
skildring av det arketypiska. ”Äventyret pågick enkelt. Hon log, hon log
mycket. Även skrattade. Ja… dessa väldiga mörka ögon… Han tog kanske
fel. Men där, i djupet av pupillerna, bottenlösa som brunnar, slank hatet.
Gammalt och hundraårigt.” 145
Den återkommande gestalten gumman med huckle företräder berättaren
Andrius Gluosnis imaginära verklighet och symboliserar binära motsatser i
det mänskliga psyket, beskrivet hos Freud: det infantilt oskuldsfulla, associerat med barnsagan, och de vuxnas drifter som döljer sig bakom symptomyttringarna rädsla, ilska, hat och hämnd. Vi ser här ännu en gång hur konstruktionen av den šk÷mianska berättarens psyke härmar de reaktioner som kan
skådas i den skönlitterära textens ”yttre” verklighet.
Gumman med huckle förekommer för första gången i Inledningen i ”Isaak” vid det tillfället när Andrius står vid infarten till garagegården dit judarna har förts: ”[…] [hon] stod på tårna, liten och törstig. Gumman visade ett
spensligt ansikte som kom från sagor för barn […]”. 146 Gumman med huckle samtalar med Andrius strax innan han träder in på garagegården. Andrius
begär att få hämnas juden Isaak, som tidigare har torterat honom i fängelset,
materialiseras ordlöst av gumman utan att han behöver säga något. Enligt
Freud skulle det kunna benämnas som tankeöverföring, men den bibliska
associationen till den arketypiska bilden kan betraktas som ytterligare en
egenskap av berättelsens imaginära verklighet. ”Nu är det ju de [som ska
mördas, säger Gluosnis. – V.C.] Vad?/Gluosnis blev förvånad. Det var hans
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önskan som förvandlades till ord i den tunna gummans mun.”
Det innebär att gumman med huckle fungerar i texten som en symbol för en förening
av den individuella infantila erfarenheten och arketyper från det kollektiva
minnet. I slutet av Inledningen konkretiseras den arketypen som genom
gummans gestalt realiseras i ”Isaak”. ”[när Gluosnis är på väg att lämna
garagegården] Har du hämnats, lilla barnet? frågade gumman med huckle,
148
men han svarade inte.”
Att gestaltens ”känsla” skildras som en arketyp, sprungen från det kollektiva minnet, förekommer redan i författarens första novellsamling, men den
materialiseras inte i ett självständigt empiriskt ledmotiv. Novellen ”Klänning” handlar om en kvinna som har förlorat sin make i Andra världskriget.
Denna traumatiska erfarenhet ger upphov till gestaltningen av det arketypiska: sorgen.
Tårarna sprutade hastigt, de var så många att puder, kräm och läppstift rann
som flerfärgad massa. Denna människas mask i korridorens ljus var gammal
och hemsk. För tusentals år sedan av smärta skrek vilda kvinnor med lika
hemska masker i den slocknande eldens dimmiga ljus, kvinnorna som har
149
förlorat sina män, soldater.

Även om berättelsen i denna novell berättas i tredje person, från en enhetlig
berättarposition, kan man redan nu ana en splittring som syns i berättartekniken. Kvinnans arketypiska sorg ses som ett kollektiv arv utan att tilldelas en
självständig form, men utrymmet är tillräckligt för att skapa en analeps som
vare sig tillhör eller påverkar historiens temporala ordning. Det är alltså
samma narrativa grepp som vi tidigare har sett användas i ”Isaak” när berättarens imaginära verklighet har konstruerats. Här är det dock för tidigt att
göra några sådana avgränsningar, men utvecklingen mot berättarens tilltagande dubbelhet och växlingarna mellan imaginär och faktisk verklighet i
”Isaak” har redan börjat.
Gumman med huckle uppenbarar sig återigen i långnovellens andra avsnitt, efter att berättaren har lämnat herrskapet Varys sovrum. Andrius tittar
eftertänksamt på den vackert glänsande floden i natten och tilltalar den föreställda gummans gestalt. ”Och jag frågade igen gumman med huckle, med
ett slinkigt ansikte som kom från barnsagor: ’Kanhända måste man hämnas
här?’ Och gumman frågade listigt tillbaka: ’Kan du hämnas lilla barnet?’”150
Den fråga som ställs till berättaren handlar inte längre om hämndbegäret
utan om hans förmåga att hämnas, formulerad som ett uppenbart ifrågasättande och en antydan till en eventuell brist. Den imaginära verkligheten kon147
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strueras som en härmning av den faktiska verkligheten, allt det för att framställa berättaren som trovärdig. Gummans med huckle funktion är här att
tydliggöra den ångest som implementeras i berättarens konstruktion samtidigt som den förtäcks med hjälp av sådana narrativa grepp som ironi, skämt
151
och skratt.
Det empiriska ledmotivet uppträder inte alltid genom en uttalad hänvisning
till gumman med huckle. I det andra avsnittet, när Andrius går in i fru Julles
sovrum, säger hon följande till honom: ”Du kom i onödan. Jag tror inte att
152
jag är redo för hämnd, denna fröken betyder ingenting för mig.”
Det innebär att minst två tolkningsmöjligheter härmed öppnas för läsaren. I berättarens imaginära verklighet förvandlas fru Julle ögonblickligen till gumman
med huckle, vilket innebär att hämndbegäret implementeras som en drivkraft
i gestaltandet av båda kvinnorna. Vi ser senare hur gestaltningen av hämndbegäret på liknande sätt återkommer i skildringen av Živil÷.
I berättelsens faktiska verklighet kan fru Julles yttrande ses som ett konstaterande att hon inte betraktar ”denna fröken” Živil÷ som sin konkurrent i
kampen om berättarens gunst. Enligt Freud, bestrider en sådan explicit förnekelse yttrandets egentliga innebörd, då fru Julle inte vill något annat än att
hämnas konkurrenten Živil÷ genom att få berättaren att sätta henne i första
rummet.
Tolkningsfriheten är fiktiv eftersom båda tolkningsmöjligheterna som erbjuds läsaren leder henne tillbaka till samma slutsats: det empiriska ledmotivet gumman med huckle och hämnd som motiverar kvinnliga gestalters konstruktion i ”Isaak”. Texten spelar dock med sin läsare och försöker förleda
henne för att få henne att börja tolka berättelsen bokstavligen, för att få henne att bortse från den distinktionen mellan det faktiska och det imaginära
som vi redan har gjort.
I långnovellens fjärde avsnitt finner vi ännu en scen av samma imaginära
karaktär som det ovanstående. Berättaren promenerar på Central Park när
han hör att någon ropar på honom och uppfattar det som Isaaks skrik efter
honom. Han böjer sig vid insjön och säger till en gosse som kastar sten i
vatten. ”Kasta ännu en liten sten, kasta, lilla barn, går det bra?” 153 Satsens
påfallande likhet med det som vid ett tidigare tillfälle har ”sagts” av gumman
med huckle gör att den uppmärksamme läsaren omedelbart kan dra parallellen mellan två olika gestalter och situationer. Det visar sig dock att rösten
tillhör berättarens före detta arbetskamrat Bobby.
Vad som uppvisas här är textens motstånd för analysen i form av ett brott
mot läsarens förväntningshorisont. Läsaren känner sedan tidigare igen den
151
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ovanstående repliken och igenkännandet kan göra att den faktiska verkligheten, representerad av gossen som kastar sten i vatten, kan förväxlas med en
gestalt från berättarens imaginära verklighet, gumman med huckle.
Det sker parallellt en förening av berättarens imaginära och textens faktiska verkligheter och de blixtsnabba övergångarna mellan olika nivåer i berättelsen påminner om psykiska processer hos en fysisk person i den faktiska
verkligheten utanför texten. Sekvensen som kommer att citeras exemplifierar
textens konstruktion som en härmning av en människas psyke, med växlingarna mellan den imaginära och den faktiska verkligheten som i detta fall kan
avgränsas. 154
[berättarens faktiska verklighet – V.C.] Och gossen slängde ett stort handfull
grus vid min käft, garvade högt och studsade iväg. Vattnet stänkte på mina
gröna glasögon, men jag vågade inte ta av dem och torka dem. Jag böjde mig
ännu närmare dammen. Gruset rev sönder min avbild. [berättarens imaginära
verklighet, hans ”minne” – V.C.] En gång i tiden var det Isaak som singlade
grus i den sketna gården med rödlackade dammsugare.
[berättarens faktiska verklighet – V.C.] Då hördes det för andra gången
”Andrew!”. Avig började jag gå tillbaka och gick på en barnsköterska med en
blå klänning, hon målade ögonlocken gröna. Jag tog det fläckiga avlånga kuvertet ur fickan och visade för henne medan jag sade: ”Never mind puppa never mind. Vi två är kallade.”
Den blå barnsköterskan tittade med grönskande ögon på mig [berättarens
imaginära verklighet – V.C.] som om hon var sjöjungfru från Radauskas dikt
och gick till barnvagnen. Varför tittade hon på mig som om jag var galen? 155

Det är inte första gången som barnsköterskans gestalt uppenbarar sig i Antanas Šk÷mas prosa. Novellen ”På sjukhuset” i författarens första novellsamling Glöd och gnistor är en av hans få texter som utifrån ett freudianskt perspektiv byggs upp kring ett barns erfarenheter om världen. En av huvudpersonerna är Wolfgang, en treårig tysk pojke med stora sår i halsen som matas
genom en kanyl i naveln, men som saknar att få tugga bröd. Det basala behovet att tugga skildras som en inlärd erfarenhet hos en treåring som han inte
kan glömma. Den treårige pojken saknar dock den vuxnes förnuft och gör
allt för att tillfredsställa driften att tugga även om han riskerar att kvävas av
maten. Enligt Freud kan detta behov betraktas som en yttring av den infantila
sexualiteten som dock är autoerotisk: ”[…] den tillfredställer sig med hjälp
av den egna kroppen […]”. 156
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Syster Rosa som är motsvarigheten till barnsköterskan i ”Isaak” är den
som hindrar honom från att tillmötesgå driften och spottskålen symboliserar
här hennes förlängda arm. ”Ibland föds tanken på nytt i hans huvud: två saker är onödiga i världen. Syster Rosa och spottskålen.” 157 På samma sätt som
syster Rosas gestalt representerar en normgivande instans för lilla pojken
Wolfgang, kan den blå barnsköterskans blick på Andrius avvikande beteende
förkroppsliga vad omgivningen, inklusive textens läsare, tycker om honom.
Berättaren Andrius säger själv att hon tittar på honom som om han var
galen. För vår tolkning innebär det att berättaren i en förstapersonberättelse
inte enbart återberättar det som har hänt i den faktiska (och den imaginära)
verkligheten, men har också förmåga att avspegla någon annans blick på sig
själv. Han tycks agera som om han var galen samtidigt som han har tillräcklig distans till sina egna handlingar för att kunna visa insikt om att dessa kan
betraktas som eventuella avvikelser. En sådan diskrepans fungerar ytterligare
som ett exempel på att författaren står bakom den medvetna konstruktionen
av berättarens position.
Gumman med huckle figurerar i slutet av ”Isaak”, när berättelsen helt
övergår till den imaginära verkligheten. När Andrius och Isaak ska genomföra upprepningen av sin gemensamma historia undersöker de alla föremål
som vakten Mr White har burit in i rummet. ”Jag [Andrius – V. C.] öppnade
lådan. Det låg en soldatspade i den. Samma soldatspade som jag för tjugo år
sedan slog Isaak på huvudet med i en garagegård, i Litauen, på Vytautasprospekt. På andra sidan gatan fanns en kyrkogård och gumman med huckle
frågade: ‘Har du hämnats, lilla barnet?’” 158 Gumman med huckle symboliserar det förflutna och alluderar på berättarens minne av den faktiska, förflutna
verkligheten som skildras detaljrikt och med sådan precision som om Andrius såg den just nu. Sekvensen imiterar återigen en process i en människas
minne som skildras så trovärdigt att den lika gärna kunde utspela sig i textens yttre verklighet. Den har dock en funktion i texten, nämligen att genom
ledmotivets upprepning implementera bilden om den trovärdiga berättaren
för textens läsare.
Men både verkligheten, berättarens minne, gumman med huckle och Isaak
är här en del av det imaginära som äger rum varken i historien eller i textens
yttre verklighet. Det imaginära tycks varken lyda logikens regler eller historiens rättlinjer utan härmar i stället sinnesrörelser, vilkas mönster läsaren
med stöd i psykoanalysen kan känna igen. Frågan kvarstår dock: hur ska
man betrakta berättarens imaginära verklighet och den egna analysen av den
om man samtidigt menar att den är en medveten konstruktion av textens
författare? Kan vi fortfarande påstå att det imaginära ännu är imaginärt?
157
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Igenkännandet av det imaginära har redan skett och är i detta fall dubbelt.
Först objektiveras det imaginära av och genom författaren vid det tillfälle när
texten skapas och för det andra sker det genom textens analys och tolkning,
utförd av textens läsare. Det är först nu som den imaginära nivån i texten kan
benämnas som imaginär. Den första delen av objektiveringsprocessen som
sker genom författarskapandet påverkas inte av läsarens insikter om att det
imaginära finns, eftersom den existerar i texten oberoende från författaren,
läsaren och andra aktörers, som befinner sig i textens yttre verklighet, vilja.
Dessa processer 159 kompletteras dock med subjektiv information som tillhör
både författaren och läsaren, till exempel med hjälp av empiri, samlade objektiva kunskaper och fakta som utgör grunden både för textens skapande
och för analysen.
Gumman med huckle förekommer också i långnovellens sista avsnitt, efter
att Isaak och Andrius mördat Mr White. Ledmotivet hämnd har äntligen
realiserats, vilket markeras genom arketypens förändrade framställning. ”Vi
slog armarna om varandra och kysstes passionerat. ‘Nu har du hämnats, lilla
barnet’, gumman med huckle var lycklig och kravlös.” 160 Skildringen av
gumman med huckle avspeglar återigen berättarens konstruktion och berättarpositionen som tidigare varit splittrad uppnår en förening.
Den arketypiska diskursen kan kompletteras med hjälp av andra bilder som
centraliserar de infantila erfarenheterna. Jämförelsen ”att gråta som ett barn”
används vid flera tillfällen i texten och ges en autonom innebörd som anknyter till kollektiva erfarenheter i jungiansk mening. 161 I det åttonde avsnittet
kopplas jämförelsen till den patriarkala tolkningen av manlighet när gråten
ses som ett uttryck för otillåten svaghet, samtidigt som det finns en referens
till Bibeln. Isaak talar till Andrius. ”Vet du vad Andrius? Jag vill gråta som
ett litet barn. Med en sådan dum och sentimental gråt. Som en av mina förfäder, mannen som ville slakta sin son på offerbordet. Andrius, min älskade!
Kom ihåg, jag ber dig, vilken hand lyckades du frigöra?!”162 Den ovannämnda jämförelsen syftar till den försvarsmekanism som mannen skulle ge upp
om han likt ett barn brast ut i gråt och som är en förvärvad normativ reaktion
hos den vuxne. ”Hans [Isaaks – V. C.] kropp utstrålade mänsklig värme, den
rann till min trötta och plågade hjärna, jag fick återigen lust att börja gråta
som ett barn. Och samtidigt började Isaak tala.” 163 I det senaste citatet ser vi
att den fysiska tröttheten uppges som anledning till berättarens gråtmilda
sinnestillstånd.
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Betydligt mer informativa är de sekvenser i berättelsen som skildrar hur
Andrius gråter över sin döda mor. Även om läsaren inte får någon konkret
information om berättarens familjeförhållanden omnämns hans döda mor när
relationerna till fru Julle och Živil÷ gestaltas. När berättaren besöker Živil÷ i
hennes bostad, talar han ut i en monolog som avslöjar det traumatiserade
medvetandet. ”Kyss min själ Živil÷. Bär den i händerna som något fjun, som
något fjäder! Äh fan ta den – min själ. Varför pippar du fortfarande den,
mina ädelstenar, mitt hjärta? Det smärtar, här smärtar det i mig, Živil÷, det
smärtar väldigt mycket, mitt lilla hjärta smärtar, min lilla mamma!” 164 Smärta, sorg, det ogrundade kravet på en kvinnas kärlek och omtanke och frustration över besvikelse och ilska bör betraktas som tillståndets symptom. Att
berättaren uppges vara nästan redlöst berusat tyder återigen på en medveten
konstruktion av hans gestalt, hämtad från den empiriska verkligheten utanför
texten, där alkoholen raderar ut försvarsmekanismer som annars brukar censurera det uttalade.
Vi får inte veta så mycket mer om berättarens mor förutom att hon uppges
ha tyckt om uttrycket ”det smärtar”. ”Jag visade med fingret på hjärtat och
kom ihåg att ordet ‘smärtar’ gillades av min döda mor. Då började jag lipa i
den förbannade Volkswagen och försökte titta på fallande regn.” 165 Det verkar finnas en hånande undermening i sekvensen som visar berättarens avståndstagande från det berättade, vilket innebär textens defensiva förhållningssätt till läsare. Ironi som ofta används i ”Isaak” kännetecknar ett befintligt trauma som döljs bakom det narrativa greppet.
Det är påfallande att alla berättelser som ingår i avhandlingens korpus utspelar sig under krigstid. Långnovellen ”Soliga dagar” äger rum under inbördeskriget i Ryssland 1918. I novellen ”Nattens tystnad” växlar berättarperspektivet mellan Andra världskriget, partisankriget i Litauen, ett anonymt
koncentrationsläger och deportationer till Sibirien. Novellen ”Leendet” berör
både det naziockuperade Litauen, flykten längs frontlinjen någonstans i Ostpreussen och början på ett nytt liv i exil.
Som vi redan tidigare har sagt, fungerar trauma som en förutsättning för att
berättelsen överhuvudtaget ska äga rum. Traumaskildringarna i Antanas
Šk÷mas novellistiska prosa är av varierande omfattning: berättaren nämner
ibland endast ett posttraumatiskt symptom hos en gestalt, vilket inte påverkar
berättelsen, men vissa texter fungerar som skildring av ett helt traumaförlopp, från den tidpunkt när traumat sker till gestaltningen av dess posttraumatiska effekter.
Berättelsen i novellen ”Björk och en människa” fungerar som det utförligaste exempel på en sådan skildring av den traumatiserade individens psyke
som förekommer i vår korpus. I denna tidiga text har författaren, till skillnad
från långnovellen ”Isaak”, inte reducerat beskrivningen av traumaförloppet
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och posttraumatiska symptom så mycket utan beskriver ett karakteristiskt
psykotiskt tillstånd som huvudgestalten hamnar i. Novellens intrig kan sammanfattas på ett följande sätt: en litauisk man flyr tillsammans med sin dotter
från Litauen som intas av sovjetiska trupper. Dottern dödas i en flygattack,
mannen begraver henne och fortsätter sedan ensam till Tyskland.
Den unga dotterns död är det grundläggande trauma och den utgångspunkt
i berättelsen som gör att berättelsen överhuvudtaget äger rum. Den överlevande faderns sorg hamnar därmed i berättarens fokus. Signifikant för denna
text är den empiriska skildringen av sorgen som kan avgränsas i flera stadier
och som imiterar posttraumatiska reaktioner i den yttre verkligheten. Den
olycklige fadern drabbas av ett chocktillstånd över dotterns död, vilket gestaltas genom skildring av hans kroppsspråk. ”Människans ansikte var sorgset. Det kunde utläsas i djupt karvade rynkor, hängande underläpp och röda
166
Chocken visas sedan övergå till en falsk förhoppning om
tårögda ögon.”
att det slutgiltiga traumat, dotterns död, skulle gå att undvika när det egna
behovet av trygghet tillgodoses. I en freudianskt inspirerad tolkning kan
sådana reaktioner betraktas som bortträngning av traumat; bortträngningsreaktionerna är egentligen försenade eftersom dottern redan är död. Mannens
tankar tycks bli infantila och de känslorna som traumat väcker påminner om
spädbarnets separation från modern. En regression gestaltas. ”Åh, mycket
möjligt, här, vid björken, kunde han gräva en grop [livmoder – V. C.], täcka
den med grenar, […] och ihopkrupen [spädbarnsställningen i livmodern – V.
C.] vänta på räddning. […] Men räddningen kunde inte komma.” 167
En sådan infantil dagdröm artikuleras i det tredje avsnittet i ”Isaak” när
berättaren tillsammans med fru Julle lämnar diktuppläsningen och ger sig ut
på en vandring i den nattliga Chicago. I den citerade sekvensen ser vi också
168
en återkommande parallell mellan berättarens döda mor och fru Julle.
Herregud, Herregud, om jag kunde sätta handen i ditt enorma sår och uttala:
jag tror att du finns, min Fader och min Härskare! Efter att ha sagt det skulle
jag förvandlas till en gul liten prick i ditt mjuka fuktiga trygga sköte lilla Julle
och det skulle vara så mysigt och ljuvligt för mig att jag inte ens var rädd för
att dö eftersom ett sådant begrepp inte existerar i denna välsignade, allra heligaste plats, min lilla mor, min gamla mor!169

När mannen i novellen ”Björk och en människa” vagt minns dotterns död
resulterar detta i en psykotisk reaktion. Vi ser också förändringar i berättartekniken som från utförliga skildringar av gestaltens tillstånd övergår till
alltmer fragmentariska. Läsaren får här inga problem att följa den röda trå166
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den i berättelsen. ”Mannen gungade länge, kråkan flög för länge sedan förbi,
bakom det glömda höets kullar, han gungade… tills han sjöng. […] Ja, i
dessa bortglömda åkrar, på den döda björken, längs vägen, satt mannen,
tilltufsad av flykten, med en ny resväska i gult skinn, och sjöng en
170
marsch.”
Den psykotiska reaktionen övergår sedan till traumats förnekande som blir
tydligt i den sörjande mannens gestaltning. Han ”blir” inåtvänd och reagerar
inte på sin omgivning, hans ”minne” består av korta, till synes osammanhängande, sekvenser. Ett sådant beteende som skildras här skulle kunna tolkas som galenskap. Det traumatiserade psykets konstruktion är dock betydligt mer utförlig i denna tidiga novell som utgavs 1947 än i ”Isaak”, vilket
kan förklaras med att författaren fortfarande försöker hitta sitt eget sätt för
gestaltning av trauma.
Mannen kastade plötsligt resväskan på marken, hoppade ner från björkstammen och skrek så högt […]:
– Nej. Nej. Jag-hål-ler-in-te-med!
Han viftade några gånger med armarna.
– Som om han [flygplanspiloten som sköt dottern – V. C.] lekte. Tra-ta-tata. Blod här, och där, och här. Tra-ta-ta-ta. Jag håller inte med…
Ooo – det sögs upp av höets gröna kullar.
171
Oooo – vinden ylade.

Gestaltningen av den traumatiserade människan som har blivit apatisk slutar
inte här. Det visas senare hur han vaknar tillbaka till livet med en plötslig
insikt om den faktiskt rådande verkligheten: dottern är död. Reminiscensen
som handlar om hur dottern dog följer senare, vilket innebär att traumat
därmed bortträngs. Här finns också ett explicit uttalande om gestaltens rädsla
att bli galen. ”Då vände mannen omkring sig, föll ihop på björkstammen,
höll den gamla hatten med de mörkt lila händerna och viskade väldigt
snabbt. Så här får man inte göra. Jag kommer att bli galen. Så här får man
inte göra.” 172
När berättaren Andrius Gluosnis besöker Metropolitan museum i New
York kan vi i hans innersta tankar som, till skillnad från den ovannämnda
novellen, tillhör den imaginära verkligheten se en liknande kommentar om
den egna galenskapen. ”Jag kommer genast att bli galen. Isaak var är du? Jag
kommer inte genast att bli galen. Jag blev galen för länge sedan och grävde
ner förnuftet i min mors sköte. Det sjönk. Som ett förtrollat slott, som hönans skrumpna lever, kineser tycker så mycket om den.” 173 Här uttrycks
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dock ingen ängslan för galenskap utan snarare en ironisk konstatering att
galenskapen tycks vara ett faktum. Den imaginära verkligheten gestaltas
genom en imitation av tankegången som ser ut att ha blivit hämtad från textens yttre verklighet. Läsaren får nästan övertydliga associationer till feminismen som kan betraktas som textens invit till feministiskt inspirerade tolkningar. Sekvensen övergår sedan till en oväntad referens till fysikens – naturvetenskapens - lagar, när berättarens ”nergrävda förnuft sjunker”, med
jämförelsen som bygger på en opposition mellan den höga stilens, eller sagans, ”förtrollade slott” och den låga stilens ”skrumpna lever”. Den imaginära verklighetens tanke konstrueras medvetet på ett sådant sätt att den ska
efterlikna den faktiska verkligheten, först i den historien som berättas och
sedan i den yttre verkligheten. Den komplicerade gestaltningsformen gör
dock att läsaren kan frestas att hålla med om det första påståendet som berättaren något ironiskt uttalar om sig själv, nämligen att han är galen.
Skildringen av den sörjande mannen i novellen ”Björk och en människa”
innehåller en detalj som kan vara betydelsefull för vår tolkning. Mannen
begraver sin döda dotter med hjälp av en påle som han hänger dotterns gula
resväska i. En vanlig läsare förväntar sig nog att mannen gör sig av med
pålen och resväskan innan han tomhänt fortsätter vidare, men mannen tar
båda sakerna med sig och det är så vi ser honom när han sitter på björkstammen. Detta är ett exempel på en författarkonstruktion som avviker från
fysiska människors tänkbara reaktioner i verkligheten utanför texten. Den
påle som mannen visas bära med sig symboliserar gestaltens oförmåga att
acceptera den faktiska traumatiserade händelsen, dotterns död, medan den
gula resväskan som innehåller lite mat implicerar hans, trots allt, starka överlevnadsinstinkt.
I slutet av novellen ”Björk och en människa” ser vi hur mannen lämnar
kvar pålen och resväskan vid björkstammen. Denna handling står i gestaltkonstruktionen för bearbetning av traumat även om det antyds att den traumatiserande situationen övergår till ett nytt skede som innebär mannens liv
som flykting: ”Där, bortom den mörka horisonten, doldes en osynlig vägg.
Där slutade hemlandets sista markbit och ett dystert okänt Tyskland sträcktes
fram.” 174
Den dramatiska flykten till Tyskland, som refererar till faktiska historiska
händelser 1944, när miljoner människor flydde efter den retirerande nazityska armén, bör betraktas som en separat traumatisk händelse. Vi har tidigare
sett att berättelsen i ”Isaak” gör ett temporalt hopp mellan Inledningen, som
utspelar sig i Kaunas 1943, och det första avsnittet, som fortsätter i berättarens amerikanska verklighet tio femton år senare. Läsaren får egentligen
ingen information om hur berättaren har flytt från Litauen och hur han till
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slut har hamnat i USA. Med hjälp av den tiden som i stort sett inte omnämns
byggs det största temporala tomrummet mellan olika delar i berättelsen upp.
En sådan berättarkonstruktion kan, med utgångspunkt i Freuds traumateori,
motiveras med hjälp av bortträngningens mekanismer, inbyggda i berättarens
175
Det temporala tomrummet och den bristfälliga informatiopseudominne.
nen om Andrius flykt från hemlandet fungerar, i likhet med Freuds fallbeskrivningar, som ett symptom för berättarens oförmåga att lämna fullständiga uppgifter om sig själv.
Den tidiga novellen ”Uppe i bergen” fungerar som ett exempel på hur en
sådan flykt kunde gå till. Texten skildrar två flyktingar, en man och en kvinna, som träffas igen på en järnvägsstation någonstans i Tyskland efter att
kriget har tagit slut. Paret flydde tillsammans från Litauen när frontlinjen en
dag oväntat flyttades fram. Mannen sökte skydd på en herrgård i närheten
medan kvinnan bestämde sig för att stanna kvar i skyttegraven tills elden
skulle upphöra.
När mannen upptäcker att kvinnan har försvunnit skildras det som en omedelbar sorgereaktion som kan betraktas som en ”mänsklig” reaktion på traumat som verkar vara så pass trovärdig att den imiterar textens yttre verklighet.
Vad spelade det för roll att mannen irrade på fältet, skrek tills han blev hes
och sedan grät han. Han hade glömt hur man gråter, därför kittlade tårarnas
salt kinderna och denna underliga känsla födde fram önskan om att yla tyst.
Men galenskapen gick ändå förbi honom […] och man fortsatte ensam
fram.176

Sekvensen påminner om en motsvarande etapp i faderns sorg över dottern
som skildras i novellen ”Björk och en människa”. Den bildar också en association till den manliga gestaltens galenskap som skiljer sig från de passager
som vi tidigare diskuterat. 177 Den posttraumatiska effekten, sinnesförvirringen, framställs som en farsot och människan kan drabbas av den oavsett sina
egna ansträngningar att skydda sig. I den citerade sekvensen personifieras
galenskapen och betraktas som en autonom gestalt, som har förmåga att röra
sig mot eller ifrån den drabbade. Galenskap betraktas också som en kraft
utifrån som på samma sätt som en traumatiserande händelse kan urholka
individens psykiska välbefinnande. Vi kan därmed konstatera att i grunden
av en sådan gestaltning finns en biologistisk övertygelse om två olika människogrupper: de som är psykiskt starka och klarar sig relativt välbehållna i
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kritiska situationer och de med disposition för galenskap som kan ”triggas”
fram av traumatiserande situationer.
Novellen ”Leende” (novellsamlingen Den heliga Inga) tillhör de något
längre texterna i vår korpus med en komposition som för tankarna tillbaka
till ”Isaak”. 178 ”Leende” består av sju avsnitt med egna titlar som gör nedslag i huvudpersonens liv från en nyårsfest i förekrigstidens Kaunas till ett
skyddsrum någonstans i Ostpreussen under Andra världskriget och de första
åren i exil. Det femte avsnittet i novellen gestaltar ett annat scenario för flykt
från hemlandet än det som vi har sett tidigare. I fokus för en tredjepersonberättelse hamnar en gammal ensam och hungrig gubbe som irrar omkring på
en herrgård någonstans i Ostpreussen, nära frontlinjen. Genom berättarens
blick skildras trängseln på den lilla gården där många flyktingar i två månader har bott tillsammans i väntan på en upplösning. Den ovissa situationen
och pendlandet mellan hopp och hopplöshet kan betraktas som psykiskt ansträngande.
Om solen skiner vid tolvslaget blänker taken i rött tegel i fjärran. Där ligger
Tyskland.
Människorna tittar ogärna åt det hållet. Att fly? O, så sent som möjligt!
Kanske… Varje dag kommer nya rykten.
Fronten har avlägsnats med sex kilometer…
Till Sverige har utländska [förmodligen trupper – V.C.] anlänt…
De kommer att anlända till Palanga, de kommer att rädda oss…
Ledaren kommer att sluta fred med Västvärlden och anfalla de annalkande
[ryska trupper – V.C.]…
I övermorgon kommer fronten att vara här… 179

Den skönlitterära texten, som samtidigt tar del av sin tids politiska diskurs,
kan också ses som en historisk dokumentation av flyktingars liv, vilket dock
inte är syftet med vår läsning. Detta visar dock att författaren intresserar sig
för textens yttre verklighet som kopieras till textens faktiska verklighet. Den
extrema flyktsituation som ofta förekommer i Šk÷mas prosa kompletteras
med en gestaltning av den förvirrade gamle gubben som har blivit övergiven
av den egna familjen. Motivet uttalas av berättaren i en monolog som riktas
till den gamle. ”Du blev lämnad för att du är gammal, för att du inte vill eller
kan svära och skrika om att du behövs, för att du har rätt till den sönderslagna vagnen. Du blev lämnad för att för många är rädslan för döden starkare än
allt annat!” 180 Vi ser här återigen ett biologiskt synsätt på människan när
överlevnadsinstinkten i en krissituation, flykten från hemlandet, visas väga
starkare än sociala relationer och den outtalade normen att barn ska ta hand
om sina åldriga föräldrar.
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Det fokus på överlevnadsinstinkten som träder fram i den traumatiska situationen åskådliggör att författaren i vissa situationer betraktar människans
väsen utan några som helst illusioner. Berättelsen i den skönlitterära texten
fungerar som en (författar)analys av gestaltade pseudopsyken och ett delvis
desillusionerat avslöjande om den pseudoempiriska verkligheten.
Den gamle gubben som har blivit lämnad åt sitt öde ”förkroppsligar” ett
pågående trauma som genereras från den yttre verkligheten och som tycks
vara en underliggande drivkraft i berättelsen. Vi bör också notera att skildringen av trauma i Šk÷mas prosa avviker från gängse skildring av traumat
hos Freud. I de freudianska fallbeskrivningarna betraktas den traumatiserande händelsen som ett dolt underlag för de posttraumatiska symptom som
uppstår senare i livet. Traumat är bortträngt och psykoanalytikern måste nå
fram till det för att förklara de sjukliga symptomens uppkomst. I Šk÷mas
prosa åskådliggörs både de traumatiserande händelserna och deras framkallade ”symptom” inför läsaren i en, till synes allmänt tillgänglig, skildring av
trauma, i detta fall gestaltning av flykten från hemlandet och den förvirrade
gubben med utmattningssymptom. Bortträngningen av traumat tycks vara
obefintlig eftersom det traumatiserande tillståndet är ständigt pågående. I
stället för att ta slut övergår det till ett annat skede, på samma sätt som skildringen av flykten i novellerna och i ”Isaak” övergår till skildringar av livet i
exil.
Som vi tidigare har sett, består det underliggande traumat, till exempel
flykten, av större och mindre enheter som skildrar enskilda traumatiska händelser, som inverkar antingen på en gestalt i texten eller på själva berättaren.
Det finns dock enstaka traumaskildringar i texten som betraktas av berättaren som om traumat var en självklarhet och ett normalt tillstånd. I samma del
av novellen ”Leende” som skildrar berättarens tillvaro på flykt och hans
möte med den efterlämnade gubben, skildras slaktandet av en ko. Även om
bilden av den slaktade kon något senare kopplas samman med berättarens
implicita jämförelse med sig själv, har denna sekvens egentligen inget inflytande på berättelsens temporala ordning eller på dess innehåll.
Vi slaktar en ung ko. Detta arbete lyckas vi inte med även om vi försöker se
flitiga ut. Husbonden slår själv inte alltför starkt med släggan i hjässan medan
smeden modstulet skär genom halsen. Kon står kvar, hennes framben böjer
sig en aning och hon tittar förvånat fortfarande på världen. Blodet forsar ut
från det enorma såret och förenas med dyngan på marken. Vi gör ingenting
mer och stirrar förvånat på de sjunkande benen. Benen sjunker väldigt långsamt, bakbenen står kvar i dyngan och det ser ut som att kon kommer att stå
kvar i timmar. 181

Det blir då rimligt att ställa sig frågan varför sekvensen överhuvudtaget förekommer i texten och vilken funktion denna brutala skildring har. Förmod181
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ligen använder författaren sig av bilden som har citerats ovan för att överraska sin läsare. 182
I novellen ”Klänning” som består av sju korta avsnitt kopplas skildringen
av traumat med ett posttraumatiskt symptom hos en av huvudgestalterna.
Novellens tredje avsnitt visar hur en litauisk flyktingfamilj som består av en
man, ett barn och en kvinna med vackra flätor gömmer sig i en källare i ett
trevåningshotell någonstans i Ostpreussen för att överleva en flygbombattack. Mannen läser hela tiden en historiebok som han har tagit med sig från
Litauen. Det sägs explicit i texten att läsandet fungerar som ett sätt att hantera dödsskräck. ”Det var ett faktum att han hade den [boken – V.C.] med sig
och alltid läste den i skyddsrummet eftersom läsandet förträngde något känslan av rädsla.” 183 En bomb träffar hotellet och den läsande mannen dör, medan hans hustru tillsammans med barnet överlever. Flykten som huvudpersonerna befinner sig i kan betraktas som en pågående traumasituation som
avspeglar sig i deras ”medvetande”. Bombandet av det lilla huset är en autonom traumaskildring där berättarens blick fokuserar på den enskilda gestaltens ”upplevelser” av traumat som i detta fall är rädsla för fallande bomber.
Den enskilda och autonoma traumaskildringen inkorporeras i en pågående
traumasituation, kriget, och fungerar som kontext för historien och berättelsen.
Det posttraumatiska symptomet som kan härledas från traumat för den
överlevande kvinnan är hennes ständiga sugande på överläppen som vid
flera tillfällen skildras i återstående delen av texten. Sambandet mellan traumat och symptomet uttalas explicit i novellen. ”Samtidigt som kvinnan med
jämna steg hasade sig fram sög hon på sin överläpp. Döden i hotellets lilla
källare kopplade in den ständiga grimasen i nedre delen av ansiktet. Att gråta
ville kvinnan inte.” 184 Sugandet av överläppen förs in som en tvångsmässig
handling i skildringen av kvinnans sorgeprocess. Upprepningen av motivet
har i den återstående delen av texten funktionen att tydliggöra karakteristiska
drag för Šk÷mas tidiga prosa. Däremot är framställningen av sambandet
mellan trauma och posttraumatiska symptom i ”Isaak” endast implicit. Det
gör också att förutsättningarna för läsarens tolkningar blir annorlunda.
Det explicita sambandet mellan trauma och posttraumatiskt symptom för
oss tillbaka till gestaltningen av en pågående process i ett traumatiserat medvetande som författaren ständigt återkommer till. 185 Motivet kvinnans sugande av överläppen styr läsarens blick mot olika aspekter av sorg i gestal182
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tens pseudomedvetande. Vid nästa tillfälle fokuserar författaren på en dagdröm, som förstärker sambandet mellan det posttraumatiska symptomet och
den traumatiska erfarenheten.
Vi bör också säga några ord om berättartekniken samt förklara avgränsningen mellan den faktiska och den imaginära verkligheten som har gjorts i
citatet. Sekvensen kan betraktas som en inblick i gestaltens inre tankar som
påverkar varken berättelsens eller historiens förlopp. Även om novellen
”Klänning” är en tredjepersonsberättelse, påminner framställningen av denna
dagdröm om de betydligt längre dagdrömmarna som skildras i berättaren
Andrius imaginära verklighet. Vi kan också känna igen den snabba växlingen från berättelsens faktiska tid till gestaltens pseudotid som kännetecknar
uppkomsten av den imaginära verkligheten.
[den faktiska verkligheten –V. C.] Kvinnan rörde fortfarande på läpparna.
Hon fick lust att lugna sig lite, hon bet smärtfullt med tänderna de olydiga
läpparna och stirrade på världen. Hon såg tydligt solen, lastbilarna, de ljust
blå kullarna, borgarnas ruiner, den massiva stenbron. [gestaltens imaginära
verklighet – V. C. ] På bron gungade en förintad hjässa som började bli flintskallig. Det förstörda huvudet närmade sig, det skylde världen. Ljust blå kullar, borgarna, lastbilarna och solen försvann. Detta huvud var enormt, bredvid
det fladdrade sidorna ur Världshistorian. Sidorna roterade i cirklar som kom
allt närmare och [den faktiska verkligheten – V. C.] den mörkhåriga kvinnan
reste sig och började springa på bron. 186

Det posttraumatiska symptomet används som utgångspunkt för att motivera
kompletteringen av skildringen av kvinnans posttraumatiska reaktioner med
en ny sekvens av traumaupplevelsen. Ett sådant sätt att skildra gestaltens
pseudomedvetande härmar återigen den yttre verkligheten utanför texten. Vi
ser här hur berättarens fokus på det posttraumatiska symptomet, den enträgna läpprörelsen, övergår till en hallucination i gestaltens pseudomedvetande.
Dagdrömmen kan, utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv, ses som ett nytt
hysteriskt symptom som bildas när det tidigare traumat fylls med nytt innehåll. Man bör dock påminna sig om att denna skildring inte motsvarar en
psykoanalytikers fallbeskrivning med utgångspunkt i den faktiska verkligheten utanför texten utan är en skönlitterärt fiktiv konstruktion av gestaltens
pseudomedvetande.
Utifrån Freuds fallbeskrivningar, i synnerhet fallet ”Katharina”, kan vi
göra ett antagande om att de känslor som framkommer vid skildringen av
kvinnans dagdröm är en reproduktion av tidigare känslor som gestalten kan
ha ”upplevt”. 187 Eftersom berättaren inte fokuserar på kvinnans reaktioner
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vid traumat, alltså vid den tidpunkten när mannen dog, har detta inte skildrats tidigare i novellen. Det är nämligen så att även denna novell uppvisar
temporala tomrum mellan olika avsnitt, vilket tycks vara en viktig egenskap
i Šk÷mas berättarteknik. De temporala tomrum, som vi har sett i ”Isaak”,
sträcker sig ibland över flera år och informationen om berättaren Andrius
undanhålls. Läsarens bild av honom blir ofullständig på samma sätt som
helhetsbilden av den litauiska kvinnan i novellen ”Klänning”.
Hennes ständiga läpprörelser kan, med avstamp bland annat i fallet Elisabeth von R. 188 betraktas som ett tecken för posttraumatisk försvarsmekanism
som har ersatt ”psykiska” smärtor med ett kroppsligt symptom. Detta symptom symboliserar också den bortträngda traumatiska händelsen som genom
skildringen av dagdrömmen återigen visas dyka upp till ytan.
Gestaltens dagdröm förekommer i berättelsen utan att påverka händelserna
i historiens faktiska verklighet. Vi betraktar dagdrömmens reproduktion av
den traumatiska händelsen i den yttre verkligheten som en pseudoreproduktion i textens imaginära verklighet som berättar om det som kunde ha resulterat i skildringen av kvinnans reaktioner vid traumat, om berättaren hade
valt att fokusera på henne. I det här fallet betraktas dagdrömmens införande
som ett narrativgrepp för att få läsaren att tro att traumats efterkonstruktion
[dagdrömmen – V. C.] bär med sig mer information än den som har framställts. Här närmar vi oss en annan distinktion mellan det egentligen sagda
och det förmodligen sagda, som alluderar på den tidigare gränsdragningen
mellan den faktiska och den imaginära verkligheten. Vad som sker vid läsningen av sådana sekvenser är att läsaren får svårigheter att hålla isär den
kunskap som faktiskt har förmedlats i texten från det outsagda som i tolkningsprocesser kan förvandlas till det som förmodligen har sagts.
Vi har alltså noterat att konstruktionen av den litauiska kvinnans gestalt i
novellen ”Klänning” har påfallande likheter med Freuds beskrivning av det
mänskliga psykets reaktioner på trauma i psykoanalysen. Det gör att vi återigen kan konstatera att den skönlitterära berättelsen imiterar en form av faktisk verklighet utanför texten.
Sett utifrån ett historiskt perspektiv föranleddes flykten från Litauen av det
nazistiska Tysklands ockupation av landet under tidsperioden från juni 1941
till hösten 1944 och den sovjetiska ockupationen under tidsperioden 1940
och 1941. Som vi tidigare har sett ges det ingen information om berättarens
flykt från Litauen och de första åren i exil i långnovellen ”Isaak”. Det temporala tomrummet mellan Inledningen och Avsnitt 1 spänner över drygt
tjugo år, från judarnas avrättning i Kaunas under kriget fram till berättarens
morgon i sin studio i New York. 189
och avhandlingens del ”Händelseförloppet i långnovellen ‘Isaak’ och några metodfrågeställningar”.
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Freud, Sigmund, ”Fröken Elisabeth von R.”, i Ibid., ss. 170-217.
189
När berättaren Andrius hamnar på den psykiatriska kliniken, nämns det vid ett tillfälle att
det har gått tjugo år sedan han har blivit torterad av Isaak (”Izaokas”, s. 82.). Om läsaren
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Läsaren får dock kunskap om att juden Isaak har torterat Andrius Gluosnis,
vilket också utgör mordmotivet. Signifikant nog omnämns det för första
gången i Inledningen, parallellt med det arketypiska motivet gumman med
huckle. ”Vilken Isaak? frågade gumman igen med en skvallertants nyfikenhet./Han som torterade mig./Torterade?/Just det. I fängelset.” 190 När Andrius
Gluosnis gör entré till garagegården passerar han en änglalik nazitysk vakt
och vid det tillfället lämnas det ännu mer information om tortyren. ”Den där
juden, sade Gluosnis, jag satt i fängelset, han arbetade för bolsjevikerna, han
torterade mig./Gluosnis sträckte fram händerna./Ser du mina naglar? De är
blå eller hur?/Nålar förs sakta in i varje finger. Är det klart?/Det är klart,
svarade SS-mannen medlidsamt.” 191 Det faktum att berättaren Andrius Gluosnis har blivit torterad av Isaak fungerar i långnovellen som ett ursprungligt
trauma som grundlägger gestaltens fortsatta handlingar. Mordet på Isaak
som inleder berättelsen är egentligen det föregående traumats konsekvens på
samma sätt som andra teman och motiv som vi kan hitta i texten; enligt
Freud, kan det betraktas som utagerade posttraumatiska symptom.
Vi får veta mer om hur Isaak har torterat Andrius i långnovellens åttonde
avsnitt, när båda männen försöker att upprepa händelserna i det förflutna.
Isaak vill sticka nålar under berättarens naglar, men han minns inte vilken
hand han började med. Det framkommer dock i den dialog som förs mellan
berättaren och Isaak hur rummet såg ut och att berättaren fördes dit av två
NKVD-vakter. Försöket att rekonstruera händelserna i det förflutna resulterar till slut i berättarens minne av smärta under tortyren. Denna sekvens är
betydelsefull för vår analys av traumaskildringen i ”Isaak” eftersom den
avslöjar syftet med berättelsens konstruktion. Avhandlingens läsare bör
emellertid hålla i minnet att sekvensen utspelar sig i den imaginära verkligheten.
Plötsligt kände jag att jag mindes någonting. Jag kom ihåg rörelsen. Och erfarenheten av smärtan genomborrade omedelbart mina bultande tinningar. Var
det smärta? Ja, det var smärta. Det var här början till en utväg fanns.
”Ska vi kanske börja från smärtan?”
Isaak slutade titta på mina händer och började stirra på ögonen.
”Ja. Smärta”, jag gungade med huvudet som en igångsatt leksak. ”När du - - och jag skrek som ett djur, de två höll mig i axlarna och jag försökte slita
mig loss. En stund frigjorde jag mig med en hand - - -” 192

Denna sekvens förklarar de stora temporala tomrummen i Anteckningarna,
som utgör största delen av berättelsen, på samma sätt som den tydliggör
väljer att tro på denna uppgift, kan berättelsens aktuella tid i USA beräknas utspela sig under
år 1960 eller 1961, samma år som författaren skrev långnovellen.
190
”Izaokas” i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondas A M & M Publications” 1985, s. 15.
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varför Andrius Gluosnis inte har förmågan att minnas, vilket gör att berättaren inte kan betraktas som trovärdig. Sekvensen förklarar också varför berättaren i den dagbok som han själv har skrivit och som vi nu läser inte fokuserar på det egna ursprungliga traumat utan koncentrerar sig på mordet på Isaak och sökandet efter denne.
Det ovanstående citatet imiterar en process i mänskligt minne i textens
yttre verklighet och visar hur Andrius ställs inför en omedelbar hågkomst av
det grundläggande traumat. Berättarens ”minne” kopplas till en kroppslig
rörelse och till den egna empiriska förnimmelse av smärta som han inte förmår att tränga bort. Som Anteckningarnas läsare bevittnar vi nu ett motsatt
förlopp än tidigare, från en explicit smärtsam reminiscens tillbaka till bortträngningen, vilket också dokumenteras i texten några rader senare.
När berättaren säger att han inte minns vilken hand han lyckades att befria
ser vi hur hans grundläggande trauma i stället skildras genom Isaaks blick. I
nedanstående sekvens finner vi även den arketypiska bilden för tortyr som
anknyter till det kollektiva medvetandet. 193 Framställningen av tortyr är jagcentrerad och styrs av Isaaks blick som återberättas för läsaren genom Andrius.
Dina händer är varma, dina händer är levande. Jag har aldrig glömt dem. När
jag sökte efter dig - - - o nej, jag sökte förmodligen efter dina händer. Jag såg
alltid deras skälvande på det nötta träbordet. Dina händer tillhörde inte dig.
De levde ett självständigt liv. Det var inte du som skrek, det var dina händer
som skrek. Det var inte du som bad om barmhärtighet, det var dina fingrar
som ryckte i agoni. [överföring – V. C.] Även nu känner jag blodets och livets pulserande. 194

När det egna traumat framställs som om det tillhörde någon annan på ett
sådant detaljerat sätt som det görs i citatet, betraktas det, enligt Freuds traumateori, som ytterligare ett tecken på traumats bortträngning. Det sker samtidigt en överföring av offret Andrius psykiska och fysiska tillstånd vid
traumat till bödeln Isaak som i sin tur talar om det för läsaren.
I detta avseende kan berättelsen i Anteckningarna betraktas som en manifestation av en bortträngningsprocess som åskådliggörs för läsaren. Berättaren Andrius lider som följd av ett grundläggande trauma av en bortträngning,
vilket motiverar en berättarteknisk obalans i långnovellens struktur. Det bör
också noteras att obalansen inte endast råder mellan långnovellens delar
Inledningen och Anteckningarna, men också mellan skildringen av berättarens tortyr, traumat, och den text som han uppges ha skrivit, det vill säga det
posttraumatiska symptomet. I Inledningen har vi en annan berättare som inte
har förlorat förmågan att minnas än Anteckningarnas Andrius Gluosnis som
193

Se mer om detta i avhandlingens kapitel ”Skildring av trauma i Šk÷mas prosa”.
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fondas A M & M Publications” 1985, s. 84.
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oftast inte minns. Att Inledningen fokuserar på mordet på Isaak kan tolkas
antingen som ytterligare ett tecken för det grundläggande traumat, dess bortträngning och ett posttraumatiskt symptom eller som författarens explicita
intrång.
Berättelsen i novellen ”Kalendern” både börjar och avslutas med en skildring av ett fängelse i den litauiska huvudstaden under den nazityska ockupationen. Till denna gestaltning av en plats där vi senare ser novellens huvudperson torteras kopplas inledningsvis en känsla av skräckfylld tystnad som
framställs genom en förbipasserade person i denna tredjepersonsberättelse:
”[…] skriet hade avbrutits hastigt, och den passerande människan visste inte
om det slank ut ur palatsens källare, eller om det var bromsarna på lastbilen,
som stoppades på Gediminasgatan, som tjöt. Därför ska man gå snabbare
förbi…”. 195 Berättelsen har konstruerats som en symmetrisk enhet där några,
i stort sett likadana, satser som beskriver fängelset binder samman textens
början och slut, som med hjälp av *** markering avgränsas från den längsta
mittdelen.
I denna novell kan vi tydligt se hur innehållet i berättelsen kan inverka på
berättelsens form. Den första och den tredje delen av texten utspelar sig
utanför det tysta fängelset, medan den mellersta delen gestaltar händelserna
innanför husets murar, vilket utgör merparten av berättelsen. Berättarens
blick förflyttas alltså från det externa till det interna, från att skildra det som
sker utanför huset till att gestalta det som äger rum inne i huset. Det bör också noteras att denna rörelse är lineär.
Berättelsen i långnovellen ”Isaak” byggs upp på ett liknande sätt. Den
första, betydligt kortare, delen Inledningen är en tredjepersonsberättelse och
skildrar händelserna som innehållsmässigt hamnar utanför Anteckningarna
som utgör huvuddelen i berättelsen; båda delarna förbinds dock genom liknande motiv, teman och samma huvudpersoner. Det mest uppenbara instrumentet för att avgränsa det externa från det interna är här berättarens fokalisering 196 som beskriver berättarblickens cirkulära rörelse från extern fokalisering genom Inledningens tredjepersonsberättelse till intern fokalisering i
Anteckningarnas förstapersonberättelse. 197
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”Kalendorius” i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos raštų leidimo fondas
Santara-Šviesa” 1967, s. 40.
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Genette, Gérard, Narrative Discourse. An Essay in Method, övers. Jane E. Lewin, New
York “Cornell University Press” 1980, ss. 189-198. Genette använder enligt fotnot 46 i den
ovannämnda boken begreppet “fokalisering” redan i boken Figures II, Paris: Seuil, 1969, s.
191. Genette noterar att termen fokalisering korresponderar med uttrycket ”focus of narration” hos Warren och Brooks, mer utförligt om detta i Ibid., fotnot 47, s. 189. Uttrycket ”berättarens blick” som använts tidigare hamnar inom ramarna för det ovannämnda.
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Observera dock det psykoanalytiskt intressanta epitetet ”borderline” som Genette använder
när han ger ett eget exempel på intern fokalisering. ”Internal focalisation is fully realized only
in the narrative of ‘interior monologue,’ or in that borderline work, Robbe-Grillet’s La jalousie [fotnot 60 – V. C.], where the central character is limited absolutely to – and strictly inferred from – his focal position alone.”, Ibid., s. 193. I fotnoten 60 på samma sida gör Genette
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Huvuddelen av novellen ”Kalendern” utspelar sig, som vi tidigare har
nämnt, i det tysta fängelset där ett förhör pågår. Det framgår senare att nazityskarna har fångat en litauisk motståndsman som de torterar i en vecka för
att få reda på den hemliga adressen till ett tryckeri.
Redan i början av denna del skrivs förhörets datum ut. 198 Det görs för att
understryka kontrasten mellan den gode litauiske mannen och den onde tyske förhörsledaren, och för att motivera den litauiske mannens tidigare gärningar för fosterlandet och hans kommande flykt. Läsaren förutsätts dessutom ha kunskaper om att den 16 februari är Litauens nationaldag sedan självständigheten återupprättades 1918.
Förhöret som den unge litauiske fången har utsatts för skildras som tortyr
som först handlar om fysiska trauman. I novellen fokuseras skildringen av
hjältens fysiska trauma. Den grymma nazityska förhörstekniken angriper inte
endast kroppen utan även psyket, vilket avslöjas för läsaren. ”Det blir även
[ledsamt – V. C.] att se på när två medhjälpare med påkar i gummi flåsande
slår mannen med tovigt hår som hänger på en krok i dörren. Efter hopplöshetens långa timmar fungerar ibland ett värmande ord, oh, vad bra det fungerar!” 199 Skildringen av trauma visas vara ett medvetet val av hjälten som står
ut med tortyren för sina egna övertygelser. Den alltför uppenbara oppositionen mellan hjälten, den litauiske motståndsmannen, och skurken, den nazityske förhörsledaren, gör dock att texten känns didaktisk och något konstgjord.
Senare i novellen ser vi dock hur hjälten utsätts för ett psykiskt trauma när
förhörsledaren hotar att ge sig på hans oskuldsfulla flickvän om han inte
avslöjar tryckeriets hemliga adress. Hjälten ställs här inför ett omöjligt val:
att gagna den kvinna som han älskar eller stoiskt handla för fosterlandets
bästa.
I det avseendet är lösningen som erbjuds i novellen oväntad. Det omöjliga
valet som hjälten ställs inför tvingar honom att kasta sig ut från förhörsrummets fönster och fly. ”En man faller från första våningen, han vänder sig om,
reser sig, springer. Han springer genom det tysta torget, vaggande åt sidorna
för att inte bli skjuten, för att där, vid floden Neris, vid bortglömda fabrikers
och småhusens villervalla, skulle han kunna erövra räddning.” 200 Även om
denna lösning kanske inte kan betraktas som den bästa för verkets helhet, ser
vi en annan möjlig reaktion på traumat som tidigare inte har förekommit i
vår korpus, vilken innebär motstånd även i de mest omöjliga konstellationer.
Den gode hjälten skildras som en man med ett överlevarmedvetande, som
ett följande tillägg: ”Or, in the movies, Robert Montgomery’s The Lady in the Lake, where the
protagonist’s part is played by the camera. ”
198
Det konkreta datumet framgår när den litauiske mannen tittar på en kalender som hänger
på väggen i förhörsrummet, vilket också relaterar till novellens titel.
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förmodligen inte skulle så givande att studera närmare med hjälp av psykoanalysen.
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SKILDRING AV SEXUELL PERVERSION

Teoretisk bakgrund: Freuds sexualteori
Freud definierar begreppet karaktär i den för vår del aktuella teoretiska texten Tre avhandlingar om sexualteori. 201 ”[E]n människas ”karaktär” är till
stor del uppbyggd av det material som sexuella upphetsningstillstånd erbjuder. Karaktären är sammansatt dels av drifter som har varit fixerade från
barndomen, och dels av konstruktioner som vunnits genom sublimering och
är avsedda att verksamt undertrycka perversa impulser som uppfattas som
obrukbara.” 202 I denna definition ser vi tydligt kopplingen mellan barndomens empiriska upplevelser och den individs driftliv som närmar sig det
perversa, synonymt med det trasiga eller, i freudianska ord, det obrukbara.
Det är här Freud tycks dra upp gränser för det avvikande och det socialt accepterade, det normala. Perversionen förknippas i regel med sexualitetens
olika yttringar som stämplas som patologiska, abnorma och förvridna; den är
den sociala normens mörka motsats, närvarande och påträngande i den dolda
delen av det mänskliga psyket. Sett från ett naturvetenskapligt perspektiv,
tycks gränsen mellan det perversa och det normala vara glasklar: alla sexuella handlingar, som enligt ovanstående kan uppfattas som obrukbara, kan
betraktas som avvikelser.
Man kan också säga att genom perversionen kartlägger Freud det normala.
”Om vi inte förstår dessa sjukliga former av sexualitet och inte förmår sammanställa dem med det normala sexuallivet, så förstår vi helt enkelt inte
heller den normala sexualiteten.” 203 Det bör påpekas att när det sexuellt avvikande definieras fokuserar Freud på den lust som perversionen framkallar
utan att alstra barn. ”Vi kallar en sexuell manifestation för pervers, just då
den har avstått från fortplantningssyftet och strävar efter att uppnå lust som
ett självständigt mål.” 204 Man kan sammanfatta denna freudianska förståelse
av perversion som en motpol till den religiösa förståelsen av sexualiteten
201
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som sätter barnalstrandet före lusten och därmed stämplar begäret och sexualnjutningen som synd.
Inom litteraturvetenskapen bör man också ställa sig följande följdfrågor:
avvikande för vem? Finns det överhuvudtaget en överordnad instans som
kan avgöra vad som är norm och vad som är avvikelse i en skönlitterär text?
Vilken roll får då textens läsare och hur agerar hon i sina tolkningar: som en
medmänniska som kanske känner igen sig i gestaltens ”agerande” eller som
en allsmäktig censor som tar sig rätten att döma det lästa och hur betraktas
författaren?
Den för vår del aktuella teoretiska texten Tre avhandlingar om sexualteori
är indelad i tre kapitel som betraktar olika områden: de sexuella avvikelserna, den infantila sexualiteten och pubertetens omvandlingar. Redan i början
av första kapitlet ”De sexuella avvikelserna” inför Freud två viktiga begrepp:
sexualobjekt och sexualmål. Sexualobjektet är den person från vilken den
sexuella attraktionen utgår medan sexualmålet är den handling som driften
strävar efter.
Något senare definieras ytterligare ett centralt begrepp, driften. Freud ser
här drift främst som ett mentalt fenomen, ”[…] den psykiska representationen av en kontinuerligt flödande, inre somatisk retningskälla, […]” 205 som
avgränsar det själsliga från det kroppliga. De mänskliga drifterna betraktas
som metod att mäta den arbetsinsats som de avkräver människas psyke eller,
i Freuds ord, själslivet, men de har inga kvaliteter i sig själva. ”Det som skiljer drifterna åt och skänker dem specifika egenskaper är deras relationer till
sina somatiska källor och sina mål. Driftens källa är ett excitationsskeende i
ett organ, och det närmaste målet för driften är att upphäva denna retning i
organet.” 206
Freud beskriver att könsdriften hos barn i början är objektlös och autoerotisk, det vill säga den är inte centrerad. Freud delar in individens barndom i
olika stadier där olika sexuella driftkomponenter står i centrum. Den första
fasen i barnets utveckling är de så kallade pregenitala sexualorganisationerna, som består av den orala, alternativt den kannibaliska, organisationen och
den analsadistiska organisationen.
Freud noterar att under den orala fasen i barnets liv står oralerotiken i förgrunden. Den sexuella aktiviteten är ännu inte skild från näringsupptagandet
och ”[…] motsättningar inom den har ännu inte differentierats. Objektet för
den ena aktiviteten är detsamma som för den andra, det vill säga sexualmålet
innebär att man införlivar objektet, alltså förebilden för det som senare
kommer att spela en så betydelsefull psykisk roll som identifikation.” 207
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Freud beskriver barnets vällustiga sugande av moderns bröst som senare kan
riktas mot andra erogena delar på den egna kroppen, till exempel huden. Det
vällustiga sugandet hos barnet definieras som ”[…] en rytmiskt upprepad
sugande beröring med munnen (läpparna), varvid syftet att ta upp föda har
uteslutits”. 208 Barnets sugande av moderns bröst beskrivs alltså som en sexuell och njutningsfull aktivitet som har kopplats bort från näringsupptagandet.
Det främmande objektet, moderns bröst, ges förr eller senare upp för en del
av den egna kroppen.
Den andra fasen i barnets utveckling domineras, enligt Freud, av sadismen
och analerotiken. ”Här har det motsatsförhållande som genomgående karakteriserar sexuallivet redan bildats; detta kan emellertid ännu inte kallas manligt och kvinnligt, utan måste benämnas aktivt och passivt.” 209 Förstoppningen som, enligt Freud, är vanligt förekommande hos neurotiker har sin grogrund i barnets först avsiktliga tillbakahållande av fekaliemassan, som bland
annat kan utnyttjas som medel till analzonens masturbation. ”Barn som utnyttjar analzonens erogena retbarhet förråder sig genom att de håller tillbaka
avföringsmängderna ända tills dessa genom sin anhopning förorsakar häftiga
muskelkontraktioner, och när de passerar genom analöppningen, kan utöva
en stark retning på slemhinnan. Därvid måste antagligen förnimmelsen av
vällust komma till stånd samtidigt med smärtförnimmelsen.” 210 Freud noterar att masturbationsretningen av analzonen med hjälp av fingrar som framkallas av en klåda är vanligt förekommande hos äldre barn.
I anslutning till det ovanstående exemplet omnämns en annan typ av masturbation som är förbunden med urinblåsans tömning. Dessa erogena zoner,
ollon och klitoris, som bland annat retas genom urinens utsöndring och under barndomen ofta utsätts för beröring, frambringar lustförnimmelser som
så småningom väcker barnets uppmärksamhet och ett behov av upprepning.
Freud noterar att ”[…] spädbarnsonanin, som knappast någon individ undgår, är den faktor som bestämmer denna erogena zons framtida huvudroll i
den sexuella aktiviteten.”211
Sadismen som en partialdrift, vilken också kan betraktas som en grymhetskomponent i sexualdriften, uppträder under tiden då genitalierna ännu
inte har den roll som de senare skall spela. Sexualiteten utgår från erogena
zoner, medan medlidandet som hinder och hämning för grymhetsimpulsen
bildas hos barnet förhållandevis sent. Om medlidandet som hinder faller bort
kan det hända att sammankopplingen mellan de erogena drifterna och grymhetsdrifterna blir omöjlig att lösa upp senare i livet.
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En annan viktig observation som Freud gör är att ”[…] den smärtsamma
retningen av huden på stjärten utgör en erogen rot till den passiva grymhetsdriften (masochismen)”. 212
Freud konstaterar också att den sexuella utvecklingen är ”tvåtidig” och att
den sker i två faser. Den första fasen börjar mellan två och fem års ålder och
avstannar eller drar sig undan under latensperioden; sexualmål är här infantila. Den andra vågen startar under puberteten. Puberteten är också den sista
fasen i barnsexualitetens utveckling då de egentliga genitalzonerna bidrar till
sexuallivets utformning. ”Det faktum att den sexuella utvecklingen är tvåtidig, alltså att denna utveckling avbryts genom latenstiden, ansåg vi vara värt
att särskilt beaktas. Detta förhållande tycks utgöra en av betingelserna för
människans förmåga att utveckla en högre kultur, men också för hennes tendens till neuros.” 213
Freud studerar även de förändringar i sexualiteten som puberteten åstadkommer. En av dem är genitaliernas primat. Här diskuteras förspelslustens
mekanism som ställs i motsats till den sexuella aktens tillfredsställelse lust
(en slutlust).
Förspelslust är då samma lust som redan den infantila sexualdriften, om än i
mindre skala, kunde erbjuda; slutlusten är ny, alltså sannolikt knuten till betingelser som inte inträtt förrän i puberteten. Formeln för de erogena zonernas
nya roll skulle nu lyda: De används till att möjliggöra framkallandet av den
större tillfredsställelselusten med hjälp av förspelslusten, som kan utvinnas ur
dem precis som under det infantila livet. 214

Förspelslustens mekanism kan dock medföra en patogen verkan som förekommer vid många perversioner, nämligen ett kvardröjande vid den sexuella
processens förberedande handlingar som innebär en fixering; detta tvång
uppstår vid försök att förena förspelslusten i ett nytt sammanhang.
Objektvalet styrs till stor del av det infantila objektvalets efterverkningar.
Freud skriver följande: ”Det är en tydlig efterklang av denna utvecklingsfas
när den unge mannens första allvarliga förälskelse […] gäller en mogen
kvinna, och den unga flickans en äldre man med auktoritet, vilken kan återuppliva bilden av modern och fadern hos dem.” 215 Att frigöra sig från föräldrarnas auktoritet och beakta incestbarriären, ”[…] att ta till sig de moraliska
föreskrifter som uttryckligen från objektvalet utesluter barndomens älskade
personer såsom varande blodsförvanter […]” 216 är några hämningar som
tillhör sexualiteten. Till skillnad från en frisk individ stannar det sexuella
objektfinnandet kvar i psykoneurotikerns omedvetna, vilket, enligt Freud,
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sker som följd av sexualavvisandet. Härmed förklaras anledningarna till den
störda sexualitetens yttringar hos kvinnor.
För flickor med ett överdrivet stort ömhetsbehov och lika stor skräck för sexuallivets verkliga krav utgör det en oemotståndlig frestelse att å ena sidan
förverkliga den asexuella kärlekens ideal i livet och å andra sidan dölja sin libido bakom en kärleksfullhet som de får ge uttryck för utan självförebråelse,
genom att de hela livet håller kvar den infantila, under puberteten återupplivade böjelsen för föräldrar eller syskon. 217

Den psykoanalytiska förklaringen är därmed att sådana personer är förälskade i sina familjemedlemmar, eftersom de sjuka med hjälp av (sjukdoms)symptomen försöker spåra sina omedvetna tankar och översätta dem
till medvetna. ”Också när en person, som först var frisk, insjuknar efter en
olycklig kärlekserfarenhet kan man med säkerhet avslöja att mekanismen i
ett dylikt insjuknande innebär att libidon återvänder till de personer som han
föredrog under den infantila perioden.” 218
Freud nämner också inre och yttre faktorer som kan vara störande för sexualitetens utveckling. Arv och sexuell konstitution är de medfödda olikheterna. När Freud fortsätter att arbeta med betydelsen av individens sexuella
konstitution och ärftliga anlag kommer han fram till att det finns tre olika
inriktningar av sexualiteten. ”Om alla anlag bevaras i ett som abnormt betraktat förhållande till varandra, och förstärks under könsmognaden, kan
endast ett perverst sexualliv vara det slutgiltiga resultatet.” 219
Ett annat slutresultat träder fram om några framträdande komponenter i
anlaget under utvecklingsprocessen utsätts för bortträngningsprocessen.
Resultatet kan bli ett nästan normalt sexualliv – oftast inskränkt – men kompletterat med psykoneurotisk sjukdom. […] Sådana personers sexualliv har
börjat som de perversas, en stor del av deras barndom är fylld med pervers
sexuell aktivitet […]; sedan följer av inre orsaker – oftast ännu före puberteten, men i enstaka fall till och med långt efter – en bortträngningsomvändning, och från detta ögonblick träder, utan att de gamla impulserna slocknar,
neuros i perversionens ställe. Man påminns om talesättet ”i unga år hora, på
gamla dar bigott” […]. 220

Ett tredje resultat vid abnorm konstitutionell läggning möjliggörs genom en
sublimeringsprocess där starka upphetsningstillstånd med bakgrund i olika
sexualitetskällor får utlopp i annan aktivitet och följden blir en stegring av
den psykiska prestationsförmågan. ”En av källorna till konstnärlig verksamhet står att finna här, och beroende på om sublimeringen är fullständig eller
ofullständig, kommer karaktärsanalysen av högt begåvade, i synnerhet
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konstnärligt lagda personer att uppvisa alla blandformer av prestationsförmåga, perversion och neuros.” 221
Accidentella erfarenheter är den faktor som tillsammans med andra faktorer, till exempel konstitutionen, kan påverka individens sexuella utveckling.
I samstämmighet med psykoanalysen vill Freud framhäva den tidiga barndomens upplevelser.
Den spontana sexuella brådmognaden är ytterligare en faktor som ofta
uppträder parallellt med en för tidig intellektuell utveckling. I sådana fall är
brådmognaden mindre patogen än vid de tillfällen när den förekommer isolerat. ”Den yttrar sig i ett genombrytande, förkortande eller upphävande av den
infantila latenstiden och orsakar störningar genom att den föranleder sexualyttringar, som å ena sidan på grund av de sexuella hämningarnas ofärdiga
tillstånd, å andra sidan till följd av det outvecklade genitalsystemet, endast
kan bära perversionens drag.”222
Fixeringsförmåga förekommer som upprepningstvång hos vissa neurotiker
och perversa personer som för all framtid kan reglera sexualdriften. ”Denna
faktor är uppenbarligen beroende av den intellektuella utbildningens nivå
och ökar med den personliga bildningens omfång. I motsats till detta har
vilden karakteriserats som ‘ögonblickets olyckliga barn’.” 223 Fixering framstår här som en varaktig störning.
Som vi tidigare har sett är masturbationen förankrad i individens infantila
sexualitet. 224 Onanin delas här in i tre olika perioder som följer barnets utveckling i olika ålder. Vid spädbarnsonanin är sexuella handlingar autoerotiska och tjänar den sexuella tillfredsställelsen, vid barnonanin har handlingarna redan blivit fixerade vid vissa erogena zoner och pubertetsonanin kännetecknar en period i tonåren som direkt kan komma efter barnonanin eller
föregås av en längre eller kortare latenstid.
Freud ser onani som en sexuell aktivitet med vissa inskränkande betingelser, något som kan ha patogen verkan på den sexuella aktivitetens utövare.
Freud säger explicit att onanins skadeverkningar verkar vara det mest intressanta för omvärlden, vilket tvingar forskningen att tillmötesgå detta kunskapsbehov.
Olika skadeverkningar, orsakade av onani, diskuteras också vid sjukdomsbeteckningen neuros och Freud delar in dessa skador i tre olika grupper.
Masturbationen kan därmed betraktas som organisk skada enligt en okänd
mekanism, något som kan förekomma vid omåttlighet och inadekvat tillfredsställelse. Skadeverkningen kan också träda fram som den psykiska fantasibilden, vilket innebär att man inte behöver eftersträva en förändring av
yttervärlden för att tillfredsställa ett stort behov. Onani hos en neurotiker kan
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även betraktas som en möjlighet att fixera infantila sexualmål och på ett
sådant sätt stanna kvar i psykisk infantilism. Här diskuterar Freud pubertetsonanin och individens masturbation efter tonåren. Vi bör notera ambivalensen i denna diskussion med en lång poetisk skildring av onanins eventuella
betydelse i individens tillvaro.
Låt oss ta i betraktande den betydelse som onanin får som utövande av fantasin, detta mellanrike, som har infogat sig mellan livet enligt lustprincipen och
livet enligt realitetsprincipen, samt hur onanin gör det möjligt att i fantasin
låta sexuella skeenden och sublimeringar äga rum, som dock inte är några
framsteg utan endast skadliga kompromissbildningar. Samma kompromiss
oskadliggör emellertid […] svåra perversa böjelser och avvärjer de värsta abstinensbesvären. 225

Vi kan se att Freud här beskriver onanin som någonting positivt. Masturbationen visas ha renodlat medicinska funktioner, som resulterar i att individen
på så sätt undviker perversioner och sexuell abstinens. Masturbationen beskrivs även som en flyktväg från den egna lusten och (den fungerande) sexualiteten som livets realitet.
Enligt Freud är masturbationen vanligt förekommande bland vuxna män
och kvinnor. Freud gör en distinktion mellan onanins direkta och indirekta
skadeverkningar och noterar i fortsättningen att den samhälleliga stämpeln
på onanin som en oanständig handling kan påverka individens psykiska tillstånd på ett negativt sätt: ”[…] den har skadlig inverkan inte bara genom att
den framkallar de neurasteniska symptomen utan också genom att den trycker ned patienten eftersom den uppfattas som en skamlig hemlighet”. 226 Masturbationens sistnämnda indirekta skadeverkning resulterar, enligt Freud, i
jagets motstånd mot denna sexuella aktivitet.
Det finns också omedvetna former av masturbation som förekommer under
anfall eller i sömnen och som kan pågå i individens tankar utan att omfatta
genitalierna. Freud poängterar här terapeutisk verkan av en sådan sexuell
verksamhet.
[…] det innebär ett stort framsteg, när patienten under behandlingen åter vågar sig på att onanera, om han inte har för avsikt att varaktigt stanna kvar på
denna infantila anhalt. […] ett betydande antal av just de svåraste neurotikerna under sitt minnes historiska tider har undvikit onani, medan det genom
psykoanalysen låter sig påvisas att denna sexuella aktivitet ingalunda var dem
främmande under nu glömda förhistoriska tider. 227
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Bland avvikelserna med avseende på sexualobjektet finns inversion (homosexualitet) och sexualintresset för barn och djur.
Freud noterar att de inverterade personerna kan ha olika förhållningssätt
till sin egen sexualitet. De absolut inverterade åtrår aldrig det motsatta könet
som även kan framkalla sexuell motvilja. De allomfattande inverterade (eller
psykosexuellt hermafroditiska) kan välja både män och kvinnor som sina
sexualobjekt; inversionen är här inte slutgiltig. De situationsbundet inverterade kan under vissa yttre omständigheter, till exempel hämning och det
normala sexualobjektets otillgänglighet, välja en individ av samma kön till
sexualobjekt och känna tillfredsställelse tillsammans med den. ”De som själva kallar sig homosexuella är helt enkelt de medvetet och manifest inverterade, vilkas antal är försvinnande litet i jämförelse med de latent homosexuella.” 228 Freud konstaterar att det förekommer många variationer bland de
inverterade gällande uppfattningen om särprägel i sin könsdrift, det vill säga
huruvida individen upplever sin inversion, och tidsbestämda omständigheter,
sådana som inversionens uppkomst i individens liv.
Den första värderingen av inversionen bestod i åsikten att den utgjorde tecken
på medfödd nervös degeneration. Den åsikten stod i samklang med det faktum att läkare som hade observerat den först hade stött på den hos nervsjuka
eller personer som gav intryck av att vara det. Denna karakteristik omfattar
två punkter som skall bedömas oberoende av varandra: inversionen som medfödd egenskap samt som degeneration. 229

Freud förhåller sig däremot kritisk till försöken att betrakta inversionen som
individens degeneration. Som undantag från sin ståndpunkt medger han dock
två kriterier när sådana övervägningar om inversionen kan vara möjliga.
Inversionen kan vara kännetecken för degeneration i sådana fall när flera
svårartade avvikelser från normen sammanträffar och om prestations- och
existensförmågan i allmänhet tycks vara svårt skadad.
Freud tycks dock genast avvika från den ovanstående hypotesen och hämtar flera argument för att bevisa att de inverterade individerna inte är degenererade. Ett viktigt argument som Freud återkommer till i flera artiklar om
sexualiteten är inversionens förekomst hos de individer som i övrigt inte
uppvisar några betydande avvikelser från normen. Han argumenterar i fortsättningen för att de inverterade individernas prestationsförmåga inte är
störd; tvärtom uppvisar de inverterade ofta hög intellektuell utveckling och
etisk kultur. Inversionen har varit en vanligt förekommande företeelse i de
äldre kulturerna, ”[…] bland de gamla folken under deras kulturers blomst-
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ringstid, nästan en institution tilldelad viktiga funktioner […].” 230 Förhållningssättet till inversion som degeneration begränsas enligt Freud till den
nuvarande civilisationens intåg, något som var annorlunda bland representanter för de äldre kulturerna. 231
Freud ifrågasätter också påståendet att inversionen kan vara en medfödd
egenskap. Han tillbakavisar detta med hjälp av flera exempel som hävdar att
inversionen är en förvärvad egenskap hos könsdriften. Många inverterade
konstaterar ett tidigt sexuellt intryck som uppträder även senare i livet och
den homosexuella dispositionen framstår som en varaktig sidoeffekt av detta
intryck. Freud skriver vidare att fixeringen vid inversionen kan ha medförts
av sådana yttre faktorer som umgänge uteslutande med individer av samma
kön, fängelsevistelse, celibat, sexuell oförmåga, gemenskap under krigen,
det heterosexuella umgängets faror med flera. Han nämner även det faktum
”[…] att inversionen kan hävas med hjälp av hypnotisk suggestion, vilket
skulle vara förvånansvärt ifall det rörde sig om en medfödd egenskap”. 232
Freud konstaterar att diskussionen om inversionen som antingen en medfödd eller en förvärvad egenskap dock inte förklarar vad inversionen egentligen är. Inom begreppet anatomisk hermafroditism omnämns möjligheten
att överföra begreppet till det psykologiska området som ett uttryck för psykisk hermafroditism, men inversionen sammanfaller inte med hermafroditismens somatiska kännetecken. En viktig och återkommande tanke i Freuds
uppfattning om sexualitet är följande: ”En viss grad av anatomisk hermafroditism ingår nämligen i det normala; hos ingen normalt formad manlig eller
kvinnlig individ saknas spår av det andra könets kännetecken […].” 233 Tanken om ett ursprungligt bisexuellt anlag i varje individ som intar plats både
anatomiskt och psykologiskt har därmed uppstått.
Inversionen handlar inte endast om individens bisexuella anlag utan även
om störningar som har att göra med utvecklingen av könsdriften. De (manliga) inverterades sexualobjekt är ofta inte det egna könet utan ”[…] en förening av båda könsegenskaperna, kanske en kompromiss mellan en impuls
som kräver mannen och en som kräver kvinnan, där ett oeftergivligt villkor
är att kroppen skall vara manlig (genitalierna), så att säga avspeglingen av
den egna bisexuella naturen”. 234 Freud fastslår också att sexualmålet vid
inversion inte är enhetligt. ”Hos män sammanfaller samvaron per anum inte
alls med inversion; masturbation är lika ofta det uteslutande målet, och inskränkningar i sexualmålet – som går så långt som till att man endast ger
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utlopp för sina känslor – är här till och med vanligare än vid heterosexuell
kärlek.” 235
Vid diskussionen om avvikelser avseende sexualmålet nämner Freud de
inverterades sexuella bruk av analöppningen. Perversionen som ofta förknippas med detta sexualmål beror på äckelkänslor som gör att det inte längre sätts i samband med det normala. ”Gränsen för äckel är emellertid ofta
rent konventionell; den som till exempel hängivet kysser en vacker flickas
läppar kommer kanske endast med äckel att kunna använda hennes lilla
tandborste fastän det inte finns skäl att anta att hans egen munhåla – som inte
äcklar honom – skulle vara renare än flickans.” 236 Intressant nog påpekar
Freud att skälet för äcklet inför analöppningen, förbundet med organens
funktion som tarmuttömmande, inte är befogat i likhet med hysteriska flickors äckel inför manslemmen med dess organiska funktion att tömma urin.
Den sexuella roll som anus slemhinna spelar begränsar sig ingalunda till det
sexuella umgänget mellan män, att föredra den är inte typiskt för den inverterade erotiken. Det tycks snarare vara så att mäns anala samlag sker i analogi
med akten hos kvinnor, medan ömsesidig masturbation är det sexualmål som
för[e]kommer mest vid inverterades sexuella umgänge. 237

Tendensen att tillföra sexualobjektet smärta är, enligt Freud, den vanligaste
perversionen. Freud konstaterar att den aktiva formen av perversionen är
sadism som har sitt ursprung i det normala. ”Sadismen skulle då motsvara en
aggressiv komponent i sexualdriften som har blivit självständig och överdriven, och som genom förskjutning har intagit huvudpositionen.” 238 Freud
härleder detta från den aggressionen som finns i de flesta mäns sexualitet.
Det konstateras att aggressionens biologiska betydelse är att övervinna sexualobjektets motstånd på andra sätt än genom uppvaktningen. Freud markerar
också att endast sådana extrema fall som sättet att åstadkomma tillfredställelse genom misshandel och tvång av sexualobjektet kan ”[…] göra anspråk
på att kallas perversion”. 239
Masochism ses som den passiva formen där perversionen betraktas som ett
sätt att uppnå tillfredsställelse genom att utsättas för fysiskt eller psykiskt
lidande som orsakas av sexualobjektet. Freud betraktar masochism i de flesta
fall som en förlängning av sadism
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[…] som har vänts mot den egna personen, som därvid fyller sexualobjektets
funktion. Klinisk analys av extrema fall av masochistisk perversion pekar
mot ett stort antal samverkande faktorer som överdriver den ursprungliga
passiva sexualinställningen och fixerar den. (Kastrationskomplex, skuldmedvetenhet.)
Den smärta som därvid övervinns sällar sig till äcklet och skammen, som
hade formerat sig som motstånd mot libidon.
Sadism och masochism intar en särställning bland perversionerna eftersom
den motsats mellan aktivitet och passivitet som ligger till grund för dem hör
till sexuallivets allmänna kännetecken. 240

Det kan vara av vikt att observera Freuds påstående att perversionens båda
former i regel förekommer hos en och samma person.
Den som tycker att det är lustbetonat att åsamka andra smärta i sexuella
sammanhang förmår också njuta av den smärta som han kan få utstå i sexuella relationer. En sadist är alltid samtidigt också masochist, även om antingen
den aktiva eller den passiva sidan av perversionen kan vara starkast utvecklad
hos honom och prägla huvuddelen av hans sexuella aktivitet. 241

Denna perversion uppträder alltså som ett motsatspar och dess förekomst
kan inte utan vidare härledas till det aggressiva draget. Freud lockas att sätta
sådana motsatser i relation till motsatsen mellan manligt och kvinnligt som
finns förenat i bisexualiteten. Med hjälp av detta kan han därmed konstatera
att sexualitetens karaktär är polär.
Anledningen till insjuknandet i hysteri och psykoneuros är, enligt Freud,
bortträngningen av det sexuella som överskrider det normala. Det centrala
för hysterin är ett förekommande motsatspar som består av ett starkt sexuellt
behov och en alltför långt driven sexualfientlighet. Freud observerar dock att
detta överskuggas av hysterins andra grundläggande faktor som är en dominerande och starkt utvecklad sexualdrift. Mellan det starka sexuella behovet
och sexualavvisandet skapas en utväg som innebär insjuknande och som
därmed förvandlar de libidinösa strävanden till symptom för en sjukdom.
[…] symptomen ingalunda endast uppstår på bekostnad av den så kallade
normala sexualdriften […], utan utgör det konverterade uttrycket för drifter
som man skulle beteckna som perversa […] om de utan att ledas bort från
medvetandet kunde yttra sig direkt i fantasiföresatser och handlingar. Symptomen bildas alltså till en del på bekostnad av abnorm sexualitet; neurosen är
så att säga sexualitetens negativ. 242

Freud menar att psykoneurotikerns sexualdrift uppvisar de avvikelser som
kan vara varianter av det normala och ett uttryck för det sjukliga sexuallivet.
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Upptakter till inversion, alltså fixering av libidon på personer av samma kön,
finns utan några undantag i neurotikerns omedvetna.
I psykoneurotikerns omedvetna finns också tendenser till anatomiska överskridanden som medverkar vid symptombildningen, ”[…] bland dessa speciellt ofta och intensivt de [symptom – V. C.] som låter slemhinnan i mun och
anus spela genitaliernas roll”. 243 Partialdrifterna som oftast uppträder i motsatspar har en viktig roll bland de faktorer som bildar psykoneurosens symptom. Partialdrifterna kan ha funktion som förmedlare av nya sexualmål, skådelusten, exhibitionismen, sadismen och masochismen. ”Genom att libidon
på detta sätt är förknippad med grymhet kan också kärlek förvandlas till hat
och kärleksfulla impulser övergå till att bli fientliga, någonting som är karakteristiskt för en lång rad neuroser, ja, enligt vad det verkar, för paranoia i
dess helhet.” 244
Freud observerar att en drift i det omedvetna har en motsats som också
senare i regel visar sig vara aktiv. Någon av dessa två motsatta drifter spelar
dock en dominerande roll i den psykoneurotiska sjukdomen. ”Varje ‘aktiv’
perversion ledsagas alltså här av sin passiva motpart; den som i det omedvetna är exhibitionist, den är samtidigt också voyeur, den som lider av följderna av att ha trängt bort sadistiska impulser, hos honom finns det ett annat
tillflöde till symptomen vars källa är masochistiska tendenser.” 245 En annan
intressant iakttagelse gäller också psykoneuros. Psykoneurotiker utvecklar
sällan enstaka perversa drifter, medan spår av alla drifter i stället förekommer regelmässigt. Freud menar också att varje enskild drift är i sin intensitet
oberoende av hur de andra drifterna ser ut.

Skildringar av sexualitet i Šk÷mas prosa
Som vi redan tidigare har noterat, kartlägger Freud gränserna för den normala sexualiteten genom att studera olika perversioner. Förståelsen av det sexuellt avvikande grundlägger därmed förståelsen av det normala.
Vid en överblick av den šk÷mianska prosan kan vi konstatera att berättaren
fokuserar på ett sexuellt perverterat medvetande, definierat enligt Freud. I
Šk÷mas prosa kan vi hitta scener som innehåller inslag av sexuellt tvång och
som skildrar utomäktenskaplig förälskelse, våldtäkt, förnedring och prostitution. Det finns också en skildring av infantil sexualitet, det vill säga en pojkes första sexuella upphetsning. Fantasierna med sadistiska inslag, huvudpersonens masturbation, explicit erfarenhet av fördröjd utlösning, associatio-
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ner till ett homosexuellt samlag gestaltas i den imaginära världen även i
långnovellen ”Isaak”.
Det bör också noteras att det inte finns en enda bild av en ”vanlig” sexualakt mellan en man och en kvinna i vår korpus. Berättarens fokus på skildringarna av perversionen gör att den dominerar i textens imaginära värld och
att den därmed fungerar som den enda förekommande normen. Den distinktion mellan den faktiska verkligheten utanför texten och den imaginära verkligheten som vi tidigare har upprätthållit gäller även här, när vi ska kartlägga
och tolka skildringarna av sexualitet främst i ”Isaak”, men även i prosatexterna som utgör långnovellens kontext.
Vad som kan konstateras först i prosatexterna och sedan vid läsarens försök att tolka dem är dels en omkastning av det traditionella sättet att definiera norm och sexuell avvikelse, dels en värderingskollision mellan läsarens
och berättarens positioner. Berättaren har inte definierat vad som avses som
”normalt” i berättelsen för oss som läsare, utan vi bär en implicit förståelse
av normen med oss som skapats av sådana faktorer som socialt arv, egen
empiri, religiös övertygelse eller trosfrånvaro. Berättaren, gestalterna och
texten är dock fiktiva och berättelsen utspelar sig inom ramarna för vår egen,
ofta imitativa, verklighet. Därför bör vi som läsare per automatik inte utgå
från vår innersta önskan som delvis eller helt stämmer överens med vår förväntningshorisont och vår egen, eller för den delen samhällets, norm att textens imaginära verklighet på olika sätt ska stämma överens eller till och med
kopiera den faktiska verkligheten utanför texten. Skildringen av sexualiteten
och dennas moraliska innebörd som läsaren ofrivilligt söker i Šk÷mas text
kolliderar därmed med det normativa förhållningssättet till sexualiteten i den
faktiska verkligheten utanför texten.
Den allra första novellen ”Nattens tystnad” i Šk÷mas första novellsamling
Glöd och gnistor (1947) kan även här ses som en symbolisk öppningstext till
hela prosan eftersom den sammanfattar den imaginära värld som gestaltas i
författarens prosatexter. Bland Gudsfördömda människor på den krigshärjade jorden som den sömnlöse berättaren tänker på möter vi en blind soldat
vars lille son har svultit ihjäl i ett skyddsrum, en fånge som dör av svält, en
kvinna som sörjer sin ihjälskjutne son som blev partisan i ett frihetskämpande land, bortglömt av omvärlden. Här finns också den första skildringen av
en sexuell relation mellan en man och en kvinna. Detta fragment i berättelsen synliggör en freudiansk koppling mellan trauma och sexualitet som vi
tidigare har diskuterat. Tiden för det gestaltade sexuella förhållandet är Andra världskriget, vilket kännetecknar skildringen av traumat som berättarens
utgångspunkt. Det byggs dock in en inre dialog i fragmentet som visar ett
artificiellt försök att rubba den imaginära traumatiska världen som tidigare
har skapats genom ett existentiellt samtal mellan två motsatta poler som
representerar krig och fred, död och kärlek, en ond Gud och en god Gud.
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Varför lyste din blick upp? A, i grannens hus tändes muntert en lykta. Trivsam, vardaglig. Och det lättade för dig. Nu fördriver du mig, Nattens tystnad,
nu klandrar du mig […]. Du säger att detta land är underbart stillsamt, att det
knappast berördes av kriget, här har människor inte glömt hur man skrattar
och odlar blommor. 246

Novellen konstrueras som en berättelse, dialogisk till sin form, med växlande berättarperspektiv på Nattens tystnad och berättelsens ”du”. Berättelsen
har också psykoanalytiska inslag som ger oss inblickar i ett utomstående
medvetande och dess reaktioner på det berättade. Nattens tystnad är berättaren, men vem är då berättelsens ”du”? Det ges inte mycket information om
denna ensamma person som vaknar mitt i natten och inte kan somna. Den
knappa informationen innebär att den människa som berättaren tilltalar kan
vara vem som helst, i förlängningen även textens presumtive läsare, med ett
eventuellt behov att fly från den traumatiserande outhärdliga verkligheten
som skildras i texten till dennas motsats. Den citerade sekvensen visar hur
berättelsen har konstruerats och hur samma grundstruktur upprepas i hela
novellen. Fragmentet inleds med en ledande fråga till berättelsens ”du” som
också visar berättarens förväntningar på den sinnesstämning som har skapats. Avståndet mellan berättaren och berättelsens ”du” är minimalt medan
interaktionen mellan dem tycks vara ständigt pågående, vilket möjliggör
berättarens precisa avläsning av de känslor som han vill framkalla. Berättelsen är psykoanalytisk i den mening att berättaren låtsas om att se in i någon
annans medvetande och med hjälp av bilderna i den egna berättelsen styra
reaktionerna på det berättade. Hela tiden uttalas detta explicit i ett dialogiskt
samspel mellan berättaren och berättarens ”du” och uttrycks genom berättarens ledande frågor som till exempel i det ovanstående citatet och på frågorna som finns inskrivna i berättelsen. Intrånget i ett annat medvetande är presumtivt eftersom svaret som berättarens ”du” ger endast bygger på ett antagande och på en psykoanalytiskt grundlagd spekulation om ett bästa möjliga
svar. Genom en sådan konstruktion imiterar berättelsen den empiriska verkligheten utanför texten. Nedan visas några exempel från novellen.
Varför vaknade du? Rummet genomsyras ju av lugnet […]
Vet du inte? Somna därför och öppna inte ögonen […]
Jag frågar dig, jag, Nattens tystnad, om du hör ett tyst knackande […]
Tyst… vad tittar du på? A, du tittar ut genom springan i gardinerna […]
Vet du att döende av svält såg densamma stjärna? En av dem som några
andra samlade ihop som ved. Vet du att han ville slippa se det kymiga silverljuset, men han kunde inte röra sig, han låg på ryggen, den torterade människan, och väntade ivrigt på döden. 247
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Berättaren är auktoritär och han styr sin berättelse genom att ställa frågor,
fylla i svar, referera till olika bilder som skildrar mänskligt lidande och bestämma även över läsarens reaktioner. Vad som sker är att berättaren försöker tränga in i läsarens medvetande. Läsaren bevittnar det traumatiska genom att läsa skildringarna av det. Detta innebär att berättarens ”du” reaktioner i förlängningen försöker imitera läsarens reaktion på det gestaltade i
texten.
Redan i denna tidiga text kan vi alltså se en medveten konstruktion som
ligger bakom berättarens strategi och som försöker spela på läsarens eventuella reaktioner genom ett indirekt tilltal till läsaren i texten. Frågorna som
ställs till berättelsens ”du” är inte slumpmässiga. De har i stället många olika
funktioner, bland annat att avspegla det gestaltade, försäkra sig om läsarens
totala uppmärksamhet, att styra hennes blick. En sådan berättelsekonstruktion utövar makt över läsaren och kan senare bryta mot hennes förväntningshorisont genom att skildra någonting annat än det förväntade.
Det sker i fragmentet som gestaltar en sexuell relation mellan grannkvinna
till berättarens ”du” och hennes älskare. Som vi tidigare har sett, konstrueras
berättelsen med utgångspunkt i läsarens eventuella reaktioner på det gestaltade i texten och laborerar med läsarens förväntningar på ett andrum efter att
ha tagit del i otaliga bilder på mänskligt lidande, död och andra hemskheter.
Med nästa fragment stegras dock det traumatiska. Kärlekshistorien som har
skildrats gestaltas i stället som ett triangeldrama och grannkvinnans döde
man gör inträde.
Vet du att han [kvinnans make – V. C.] inte skulle förmå att smeka henne
lika vilt som den nye?
Jag kommer att viska till dig, jag som är Nattens tystnad, din granne har
inga händer kvar. De amputerades en vinter i det avlägsna norr, vet du att det
är extremt kallt där på vintern? Sedan dog han som många andra fångar, och
en tröstlös längtan ledde honom hit. Tror du att han iakttar lugnt, med händerna i fickorna? Jag kommer att säga till dig, jag som är Nattens tystnad, vad
den lugne vill ha. Han skulle vilja ha åtminstone en hand för att även de döda
gråter med smärtfyllda tårar och han kan inte torka dem. 248

Även om detta fragment började med att skildra ett älskande par övergår
berättelsen från att skildra driften till att fokusera på det traumatiska. Vi kan
härmed fånga ett pågående spel där det imaginära och fiktiva imiterar den
faktiska verkligheten genom att härma skiftningarna i det mänskliga medvetandet och texten påminner om en psykoanalytisk tolkning av sin egen historiska verklighet.
Novellen ”Uppe i bergen” inleds med att en man och en kvinna befinner
sig på väg till ett flyktingläger strax efter Andra världskriget. De har inte
träffat varandra på ett och ett halvt år, men var tidigare ett par. Det visar sig
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att mannen tappade bort kvinnan under flykten till Tyskland och han lyckades inte hitta henne förrän nu. Återföreningen som ligger i berättarens fokus
skildras som ännu en traumatisk erfarenhet, som har varit annorlunda både
för mannen och för kvinnan.
Redan från början ser vi att berättaren genom att fokusera på symboliska
detaljer skisserar gestalternas olika psykologiska porträtt och deras förhållningssätt till varandra. Utgångspunkten för dessa bilder tycks vara de traditionella föreställningarna om mannen som både fysiskt och psykiskt starkare
än kvinnan som presenteras som hans fragila motsats. Inledningsvis ser vi
hur paret går på den hala landsvägen uppe i bergen och mannen försöker
stödja kvinnan som avvisar honom. ”Därför tog mannen med handflatan ofta
grepp om kvinnans armbåge. Kvinnan gick oberörd med långa steg som om
hon inte märkte den tysta rörelsen som var avsedd att hjälpa.” 249 Det visas
retrospektivt i berättelsen att mannen tidigare, när paret träffades på järnvägsstationen, har avvisats. ”Hon mötte honom på stationen och efter ett och
ett halvt års separation uttalade hon bara fyra ord: ‘Blev du inte trött?’ Av
någon anledning rörde hon inte vid hans väntande bröst och fick honom inte
att drunkna i de blå ögonens sjöar. Fyra ord och ingenting mer.” 250 Kvinnans
känslokyla fungerar i berättelsen som kontrast till mannens långa mödosamma sökande efter henne. Mannens fråga ”var är hon” utgör ett ledmotiv i
den delen av berättelsen som berättas utifrån hans perspektiv. Den del i berättelsen som berättas utifrån kvinnans perspektiv fyller å andra sidan ut de
tomrum som uppstår i mannens historia.
De traumatiska händelser som drabbar mannen och kvinnan i berättelsen är
olika. Kvinnans plötsliga försvinnande skildras som ett grundläggande trauma för mannen och det resulterar i en omedelbar sorgereaktion som angränsar till galenskap. 251 Traumat fungerar återigen som en förutsättning för att
berättelsen överhuvudtaget skall ske och hela berättelsen konstrueras med
utgångspunkt därifrån. Det innebär att det lyckliga slut som läsaren eventuellt förväntar sig blir omöjligt och även den förening som senare sker mellan
mannen och kvinnan präglas av deras tidigare traumatiska ”upplevelser”.
Kvinnans känslokalla reaktion när hon återser mannen motiveras med hennes eget trauma som visas vara annorlunda. Den känslokyla som hon uppvisar och som gör att mannen inte kan avläsa vad hon känner bör därmed betraktas som ett posttraumatiskt symptom på samma sätt som mannens besatthet att räkna alla steg som hon tar.
Det visar sig att det grundläggande traumat för kvinnan är en våldtäkt som
ägde rum i samband med hennes försvinnande. Läsaren får veta om detta i
slutet av berättelsen och traumats skiss som förmedlas av kvinnan motiverar
den hittills ökande spänningen mellan novellens två gestalter.
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De var tio. Förmodligen. De ville ha mig. De tvingade i mig en stark dryck.
Jag minns inte exakt, de var nog tio. Och senare … vandrade jag härs och
tvärs. Tills jag blev utkastad. Och nu är det samma sak. […] Vill du kanske
veta hur många de var under dessa ett och ett halvt år? 252

Citatet visar att kvinnans trauma, till skillnad från mannen, ”berör” henne
både fysiskt och psykiskt. Våldtäkten skildras i denna novell som en utlösande faktor som snedvrider kvinnans sexualitet, eftersom den anges som
den viktigaste anledningen till att hon börjar prostituera sig. Den ofrivilliga
sexuella erfarenheten blir därför stigmatiserande, vilket tyder på normgivande värderingar bakom gestaltkonstruktionen. Samma värderingar träder fram
när kvinnans förändrade utseende skildras utifrån mannens perspektiv.
Hon log, dumt, även idiotiskt log hon. Detta leende var nytt, okänt, tillverkat
under dessa ett och ett halvt år. I detta leende blandades allt: rädsla, önskan
att bli omtyckt, den vanliga underlägsenheten. Detta leende påminde honom
alltjämt om andra kvinnors leenden som han en gång hade sett, berusade och
förvrängda. 253

I denna sekvens tecknas för första gången en schematisk bild av en prostituerad kvinna i Šk÷mas prosa. Berättaren framhåller inte kvinnans personliga
egenskaper utan noterar hennes yttre förändring som ett oföränderligt faktum
utifrån ett mansperspektiv. Den prostituerade kvinnans gestalt konstrueras
som en del av en arketyp: hon har ett idiotiskt intetsägande leende som förvrängs av berusning. Här läser berättaren in en närmast automatisk skräck
för att bli utsatt för ännu mer våld hos kvinnan. Intressant nog ställs den
instinktiva rädslan parallellt med ett stereotypiskt kvinnligt behov av att bli
omtyckt och få uppskattning, vilket artikulerar synen på gestalten av den
prostituerade kvinnan som underlägsen mannen. Det innebär att hennes
överexponerade sexualitet som i berättelsen kopplas ihop med det grundläggande traumat betraktas som avvikelse.
Berättelsen fokuserar dock inte på skildringen av kvinnans sexualitet. Kriget som huvudanledningen till traumat, de slumpartade händelserna som på
ett dramatiskt sätt påverkar människans liv och den mänskliga tragedin som
därefter utspelas tycks vara det mest intressanta även om författarens normgivande värderingar här fortfarande träder fram. Den mänskliga tragedin
skildras som separata trauman för kvinnan och för mannen. Det är just kvinnans egna sexuella erfarenheter som till stor del förblir implicita i berättelsen
och som faller utanför mannens världsbild, vilket innebär att de normgivande
värderingarna bakom gestaltkonstruktionerna påverkar berättelsens konstruktion. Novellen slutar med att kvinnan och mannen väljer olika vägar.
”De kom ljudlöst isär och mannen gick ner medan kvinnan gick upp. Det
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rådde tystnad, bergens hotande tystnad. De skiljde sig åt för sista gången.
Det var en tyst natt i bergen när kriget redan för länge sedan hade tagit
slut.”254
”Uppe i bergen” är inte den enda prosatexten i vår korpus där vi kan hitta
skildringen av en våldtäkt. Novellen ”Murksa” i långnovellen ”Soliga dagar”
utspelar sig i den ryska idylliska byn Selo Pokrovskoje dit familjen Vileikis
har flytt från inbördeskriget som härjar i storstaden. Den åttaårige Martynukas bor tillsammans med föräldrarna i en skolbyggnad som förut var en
herrgård. Berättelsen inleds med en scen som skildrar hur pojken begraver
sin gamla katt Murksa och sätter ett vitt kors på hennes grav. Vi ser senare
hur han pratar med sin mor Vera om livet efter döden och det samtalet förläggs till gestalternas imaginära verklighet som stundtals dominerar diskursen i Šk÷mas prosatexter. 255
– Som rök stiger själar sakta allt högre upp till den blå himlen. Där möts de
av den goda Guden, han omfamnar dem och leder till de eviga trädgårdarna.
Där är det alltid sommar, bara sommar.
Moderns röst blir allt tystare, hon talar viskande.
– Endast efter döden stiger de upp. Kom ihåg stjärnorna Nukas. De tindrar
hela tiden. På dagen flyter molnen förbi, på dagen skiner solen och stjärnorna
syns inte. Stjärnorna är en dörr till himlen Nukas. Genom dem går de goda
själarna in. Endast efter döden, endast efter döden… 256

Martynukas möte med den nästan jämnårige ryske pojken Vaska avbryter
den imaginära verkligheten som har skapats i texten. Vaska skildras som en
kraftig och levnadsglad pojke som står och spottar ut saliv genom tänderna
på samma sätt som han lärt sig av rödarmisterna. Martynukas försöker härma
honom, men spottet hamnar i stället på hakan. Vaska visar sedan en tom
patron för Martynukas som han slår sönder med en sten. Han föreslår också
att gå ut på gården för att se vad rödarmisterna gör, men Martynukas vill
leka i stället eftersom hans mor har förbjudit honom att gå ut på gården.
Från den tidpunkt när pojkarna möts imiterar berättelsen den faktiska verkligheten utanför texten. Den imaginära verkligheten i denna långnovell har
tydliga gränser och sträcker sig inte längre än till Martynukas drömvärld och
den lilla familjens värld med huvudpersonerna modern Vera, fadern Antanas
och läraren Medvedenko. Den faktiska verkligheten i berättelsen förläggs
utanför familjens domän och präglas av ett pågående inbördeskrig, våldsamma rödarmister och deras upptåg. Det är den verkligheten som hotar att
göra intrång i Martynukas avgränsade tillvaro. Distinktionen mellan den
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imaginära och den faktiska verkligheten i berättelsen tydliggörs med hjälp av
Vaskas gestalt som ställer sig i motsats till det tidigare samtalet med modern.
Till och med berättelsens språk blir knappare, råare, och innehåller inslag av
hånande skratt och svordomar. Berättelsen berättas dock utifrån barnets perspektiv, vilket skapar en illusion om att berättaren är fullständigt uppriktig,
barnsligt naiv och trovärdig.
Det är också en sådan bild läsaren får av Martynukas när han återberättar
sitt tidigare samtal med modern om den goda själens eviga liv och om Gud.
Så fort Vaska hör Martynukas berättelse hittar han på en historia om hur han
har klättrat uppför stegen i trädgården och träffat den unge och vackre Gud
som klär sig i en gyllene kavaj och som har bjudit honom på gott vin. Vaska
säger att Martynukas också måste klättra uppför stegen, titta i solen, be Guden om att visa sig och sedan hoppa ner för att hamna i himlen.
Den godtrogne Martynukas gör som Vaska har sagt, hoppar ner från stegen
och gör sig illa. Vi ser att avståndet mellan berättaren och Vaskas gestalt är
större än hans avstånd till Martynukas gestalt eftersom den ryske pojken inte
representerar det imaginära som utgör kärnan för berättelsen. Vaska berättar
i stället sin egen berättelse som placeras inom berättelsen, som ifrågasätter
det imaginäras existens, som sporrar Martynukas infantila fantasivärld och
fungerar som en drivkraft för berättelsen. Den lilla pojkens ständigt pågående försök att få svar på frågor om Gud bildar ett tema som håller ihop hela
långnovellen.
Tystnaden breder ut sig av dessa ljud och Martynukas huvud håller på att lösa
en uppgift. Ingenting finns, Murksa dog, den tjocka herren hade ramlat och
låg på sidan, officerarnas tungor hängde som tolvslagets löv, man måste dö
för att hamna i himlen och då kommer rök, stjärnornas glimrande dörrar, eviga trädgårdar, Guds famn finns endast efter döden, Nukas, endast efter döden.257

I denna berättelse skildras Martynukas som en för tidigt intellektuell utvecklad pojke som funderar mycket kring stora filosofiska frågor i livet. Den
egenskapen påminner också om ett infantilt upprepningstvång med neurotiska drag som slår igenom i gestaltkonstruktionen. Det bekräftas vid flera tillfällen i berättelsen, till exempel när även pojkens mor Vera visas benämna
hans funderingar som konstiga. 258 I nästa novell ”En aprikos som gick upp i
rök” skildras Veras bekymmer för pojkens förändringar och hans slutsatser
att Gud är ond. En förklaring som läsaren ges genom moderns vän läraren
Medvedenko är att pojkens förändringar beror på inträdet till ett första skede
i puberteten.
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När vi förflyttas till pojkens inre värld, som utgör kärnan för berättelsens
imaginära verklighet, ser vi hur hans ”empiriska” erfarenheter som har gestaltats i tidigare noveller fogas samman med motivet om Gud och livet efter
döden. 259 Anledningen till detta är ett skifte i berättarperspektivet som förflyttas från att ha iakttagit Martynukas under leken med Vaska till gården där
Martynukas blir den som iakttar. Det kan jämföras med ett skifte från tredjetill förstaperson i berättelsen. Berättelsen berättas dock genomgående utifrån
ett tredjepersonperspektiv, vilket innebär att den imaginära delen i berättelsen utspelar sig inom Martynukas och hans handlingar fungerar som en drivkraft för att berättelsen ska röra sig framåt, vilket gör att denna del i berättelsen tycks vara konstruerad som en imitation av barnets psyke.
Att misslyckas med någonting som den ryske pojken Vaska bevisligen har
klarat av skildras som en ny upplevelse för Martynukas och det väcker känslor som hittills har varit okända för honom. Sett från ett freudianskt perspektiv, innebär det ytterligare en utveckling av det infantila och ännu ett steg
mot förpuberteten. ”En ny känsla föds inombords. Oförståelig. Ilsken. Martynukas skulle kunna slå sönder stegen, fälla det gamla trädet, släcka solen,
rulla på marken och bita sig själv…” 260 Man kan samtidigt notera det dubbla
berättarperspektivet. Berättaren agerar i ena satsen som allvetande för att
snabbt övergå till barnets perspektiv och spegla den imaginära verkligheten
inifrån Martynukas. Den spontana önskan om att bita sig själv när frustrationen inte kan omsättas i ord betraktas som ett masochistiskt inslag i citatet.
Allt detta fungerar som en övergång till en scen som skildrar en våldtäkt
där en prostituerad kvinna agerar som huvudperson. Den scenen sammanfaller med skildringen av Martynukas första sexuella erfarenhet. Martynukas
går över till den förbjudna gården där rödarmisterna håller hus och ser att sex
rödarmister står i skuggan vid en kärra där en kvinna ligger ner. Här hittar
han också sin ryske vän Vaska som gömmer sig i väntan på att någonting
roligt ska ske.
Det bör noteras här att händelseförloppet skildras på samma sätt som i
novellen ”Uppe i bergen”. Kvinnan berusas med vodka för att sedan skändas
av sex soldater. Berättaren fokuserar på detaljerna i hennes utseende och
noterar hennes supande som en del av den prostituerade kvinnans arketypiska bild.
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Katten Murksa dör i novellen ”Murksa”, Martynukas bevittnar en skottlossning och ser en
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Kvinnan är inte ung längre, hennes ansikte är fräknigt, med röda fläckar som
alkoholen har tvingat fram. Hon flinar meningslöst med svartnade tänder och
håller en brödbit i handen. När hon har tagit en klunk rynkar hon ihop ansiktet, luktar på brödet, tar sig ett tilltugg efter supet och de sex männen skrattar
halvt högt. 261

Vad läsaren tvingas att bevittna är ett nästa skede i kvinnans sexuella fördärv
under krigstiden. Den allra första våldtäkten ägde rum för länge sedan och
kvinnan har hunnit bli en rutinerad försäljerska av sex i utbyte mot mat, sprit
och trygghet hos soldaterna. Sexualiteten betraktas inte längre som någonting dolt och privat utan blir en handelsvara. Denna sekvens i berättelsen
innehåller en implicit grymhetskomponent som inte längre ligger i skildring
av våld och tvång utan i berättarens närmast ocensurerade förhållningssätt
till skildringen av den kvinnliga sexualiteten.
Om några händer inte höll i henne skulle kvinnan ramla omkull, men hon
återfår balansen och står med utbredda ben och ett stelt meningslöst leende.
– Knulla mig! skriker hon som om någon försökte kväva henne och ramlar
baklänges i kärran. Och Martynukas ser hur mannen som mumlade något i
hennes öra kravlar upp i kärran, och de andra fem ställer sig i en ring runt paret, och deras böjda ryggar påminner om katterna som är beredda att gå i anfall. 262

Den ryske pojken Vaska förklarar för Martynukas vad sexscenen betyder:
soldaterna och kvinnan älskar med varandra. När berättaren noterar att Martynukas iakttar den sexuella akten kan det, med utgångspunkt i Freud, betraktas som en accidentell sexuell erfarenhet som skjuter fram hans utveckling till förpuberteten. Det är också en voyeuristisk erfarenhet med ett fixerat
sexualmål som leder till pojkens upphetsning och den första utlösningen, och
som implicerar sadism som partialdrift och grymhetskomponent i den iakttagna scenen. ”Martynukas känner hur rysningarna dunstar längs ryggraden,
fötterna och armarna har blivit stela, ansiktet flammar, värmen svämmar
över magens undersida, en ihållande smärta törstar i halsen. Och när allt
detta tar slut reser han sig och går raglande, på stela ben, hemåt.” 263
Läsaren ges här en dubbel roll. När Martynukas visas uppleva den första
sexuella upphetsningen är han samtidigt en voyeur av den sexuella akten
mellan den prostituerade kvinnan och rödarmisterna i textens faktiska verklighet. Läsaren tvingas, i likhet med gestalten, bli voyeur när han läser båda
skildringarna av sexuella erfarenheter fast det sker i den faktiska verkligheten utanför texten. I den tidigare forskningen ser vi också hur många läsare
väljer att förhålla sig till det gestaltade i texten med utgångspunkt i sina värderingar och motsatsparet norm och perversion som analysredskap. I detta
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sammanhang kan det vara av intresse att nämna att denna våldtäktsscen har
väckt irritation hos många tidigare läsare, medan den i vår mening betydligt
mer vågade skildringen av pojkens infantila sexuella erfarenhet kommenteras överhuvudtaget inte.
Skildringar av kvinnans våldtäkt under ett pågående krig kan också förknippas med ämnet sexualitet och makt, i synnerhet med den makten som
mannen utövar över kvinnan. Det skildras redan i novellen ”Kalendern” där
en nazitysk officer, som inte endast tycker om att erövra nya länder utan
även det ockuperade landets kvinnor, gestaltas som en av huvudpersonerna.
”Den brune mannen sträcker ut även de köttiga läpparna och någonting som
påminner om ett sympatiskt leende kommer fram. Det enda som han har och
264
som han använder sig av för att tjusa kvinnor.”
Som vi ser, finns det redan här en implicit koppling mellan gestaltningen av sexualdriften och den
tyske mannens maktposition, och inspirationen till dessa bilder har förmod265
ligen hämtats från den faktiska verkligheten utanför texten.
Sambandet
mellan sexualitet och makt artikuleras explicit i flera noveller som Šk÷ma
har skrivit, vilket gör att i dessa skildringar kan sexualitet ses som ytterligare
en form av en maktutövning, som påminner om relationen mellan en härskare och en erövrad. Sexualitet och makt under ett pågående krig kan betraktas
som underliggande faktorer som påverkar det mänskliga psykets mekanismer och beteendemönster hos gestaltade män och kvinnor. 266
Gestaltningen av den tyske officeren i novellen ”Fångad” kan betraktas
som en förlängning av sambandet mellan makt och sexualitet. Huvudpersonen i novellen är Otto Krantz, en gång i tiden en känd nazist som har tjänstgjort i Östeuropa, och som i början av berättelsen visas gömma sig hos en
gammal bekant Erna Zerfling. Det dubbla tidsperspektivet återspeglar sig i
berättelsens innehåll, även om det temporala avståndet mellan den viktigaste
händelsen i det förflutna och händelseförloppet i nutiden inte är så stort.
Den del i berättelsen som har förlagts till det förflutna handlar om Otto
Krantzs stationering någonstans i Litauen under Andra världskriget. Tillsammans med sin kompanjon Müller hämtar han en judinna från ghettot som
han våldtar. Kvinnan avrättas senare, men hennes man som också har bott
tillsammans med henne i ghettot och bevittnat det hela förföljer Otto Krantz
efter krigets slut, alltså i berättelsens nutid. Juden visar sig också vara den
som hittar nazisten gömd hos änkan Erna Zerfling.
Varför Otto Krantz gömmer sig just hos henne förklaras nedan.
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Ett litet äventyr ägde rum när Otto drev ett slakteri i en liten stad i Thüringen
och hans ögon var alldeles blå. Vad ska man göra, sådant händer med unga
flickor ofta. På lördagar brukar det vara långa dansaftnar på hotellet, det starka ölet berusar och man följer med hem fram till en tidig morgon…
267
Sedan glöms äventyret bort och man får gifta sig med en annan.

Det bör observeras att gestaltningen av den sexuella erfarenheten ironiskt
benämns som äventyr, vilket har innebörd av förbjuden spänning. Det faktum att även våldtäkten av en judinna senare benämns på samma sätt tyder
på att berättaren betraktar båda händelserna som likvärdiga enheter. Skillnaden mellan båda sekvenserna består i berättarperspektivet eftersom Otto
Krantzs ungdomsromans med Erna Zerfling berättas utifrån kvinnans perspektiv medan mannens syn anläggs på våldtäktsscenen.
Berättarens fokus ligger på gestaltningen av den psykologiska relationen
mellan våldtäktsmannen och den våldtagna kvinnan. Skildringen av sexualiteten koncentreras kring sådana symboliska detaljer i den våldtagna kvinnans
utseende som hennes leende och ögon, som utgör dels ett motiv i novellen
och dels ytterligare inslag i en arketyp. ”Äventyret pågick enkelt. Hon log,
hon log mycket. Till och med skrattade. Ja … de stora och mörka ögonen …
Han tog kanske fel. Men där, på botten av hennes pupiller, djupa som brunnar, slant hatet. Ett gammalt hundraårigt hat. Eller spökade det för honom
som var segraren?” 268 I samma sekvens betraktas den tysta judinnan som
efter det avslutade ”äventyret” kurar ihop i ett hörn som ett objekt, som någonting som man lätt kan göra sig av med. Berättarens position skiftar från
en tredjepersonberättare till en allvetande berättare som sammanfattar historiens förlopp för läsaren och på detta sätt gör intrång i läsarens framtida
tolkning av texten. Det finns också ett mellanläge i berättelsen där berättarens fokus närmar sig Otto Krantz så mycket att berättaren och gestalten
nästan blir samma person och judinnan iakttas som om berättaren var Otto
Krantz. Genom att fastställa berättarens position kan vi också notera en distinktion mellan den imaginära verkligheten inom texten, som här uppträder
som en imitation av gestaltens tankerörelse och textens faktiska verklighet,
som den logiske tredjepersonsberättaren för oss tillbaka till.
Förhållandet mellan sexualitet och makt finns inprogrammerat i berättarens
benämning av Otto Krantz som segrare. Det är en motsägelsefull beskrivning
som tillkännager soldatens fysiska övertag över kvinnans kropp, samtidigt
som det finns en ironi som bottnar i mannens mentala underläge. Parallellt
med makt tangerar berättaren sådana angränsande fält som hat och skräck,
vilket för tankarna tillbaka till voyeurism och motsatsparet sadism och masochism inom området sexualitet.
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När Otto Krantz på inbjudan av sin vän Müller kommer till en skogsdunge
för att bevittna judarnas avrättning iakttar han folkmassan och känner igen
judinnan som han tidigare har våldtagit. Efter en hastig reminiscens som
visas för läsaren inifrån mannens gestalt följer nedanstående sekvens. ”Otto
Krantz ställer sig till och med på tårna, han vill att judinnan vänder sig om.
Han vill gärna ännu en gång se på hennes granskande mörka ögon. Vad finns
det nu i hennes ögon? Kanske skräck? Det skulle vara intressant att se skräck
i de mörka granskande ögonen.” 269 I det citerade fragmentet kan vi notera en
tidigare distinktion mellan den imaginära och den faktiska verkligheten.
Berättarpositionen växlar ännu en gång från en tredjepersonberättare i textens faktiska verklighet till en berättare som ger sken av att befinna sig inom
gestaltens medvetande, i textens imaginära verklighet. Avståndet mellan
berättaren och gestalten är obefintligt och det legitimerar den imaginära delen i berättelsen som konstrueras som en imitation av den faktiska verkligheten utanför texten. Den allra första reaktionen hos Otto Krantz är ett spontant
ocensurerat behov att iaktta judinnans dödsögonblick och att bevittna den
skräck som hon antas känna. Begäret att se någon annans lidande kan i grunden betraktas som voyeuristisk. Det kan i förlängningen även ses som ett
utslag av sadism eftersom det tidigare sexualobjektet judinnan åsamkas
smärta. Vi har tidigare noterat att Freud betraktar sadism och masochism
som ett motsatspar som förekommer hos samma person. Sadismen härleds
från aggressionen som präglar de flesta männens sexualitet, att övervinna
sexualobjektets motstånd på andra sätt än genom uppvaktningen. Berättelsen
om Otto Krantz och judinnan imiterar just detta och den citerade sekvensen
innehåller ett sadistiskt behov att se sexualobjektets skräck inför döden och
begäret att bevittna hennes dödsögonblick. Förverkligande av detta betraktas
just som ett övervinnande av det implicita motståndet som sexualobjektet
tidigare har uppvisat, det vill säga hatet som Otto Krantz såg i judinnans
ögon.
Om den första ocensurerade reaktionen hos gestalten visas vara behovet att
iaktta judinnans rädsla inför döden, följs den av skam, som återigen visar hur
berättaren medvetet försöker imitera den faktiska verkligheten utanför texten. ”Han tar ett par steg framåt, Müller märker det och skriker från kullen:
Försiktigt! Vi börjar!/Otto Krantz känner sig skamsen. Han stannar, vänder
sig om och går tillbaka.” 270 Som vi ser längre fram i novellen, är skamkänslan hos gestalten dubbeltydig. Han ”skäms” inför sina kamrater för att ha
tagit de två steg som retsamt kallas sentimentala eftersom den explicita
svagheten avviker från det normalt förväntade soldatbeteendet. Otto Krantz
”skäms” också för att ha blivit ertappad i sin iakttagelse, vilket påminner om
en inlärning av skamkänslan hos barn som har blivit ertappade att syssla med
någonting otillbörligt.
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Uppfostrarna beter sig, i den mån de överhuvudtaget ägnar någon uppmärksamhet åt barnets sexualitet, precis som om de delade våra åsikter om att de
moraliska motståndskrafterna bildas på sexualitetens bekostnad, och som om
de visste att sexuell aktivitet gör barnet omöjligt att fostra, ty de förföljer alla
sexuella yttringar hos barn som ”osedlighet” utan att kunna göra mycket åt
dem. 271

När skamkänslan läggs in som en följeslagare av det voyeuristiska begäret
att iaktta det forna sexualobjektets dödsögonblick innebär det att skildringen
av sexualitet grundlägger denna gestaltkonstruktion. Den litterära skildringen av sexualitet består inte endast av skiftande berättarposition, distinktioner
mellan olika verkligheter och imitativa inslag som avslöjar författarens direkta inblandning i texten utan inbegriper även läsarens eventuella reception
och tolkning.

Skildring av sexualitet i långnovellen ”Isaak”
Bilden av en prostituerad kvinna som skapas i den sista långnovellen ”Isaak”
är mångfacetterad och betydligt mer utförlig än i Šk÷mas tidigare texter. Den
består av motsatser som kan härledas från den ursprungliga dikotomin mellan berättarens imaginära och den faktiska verkligheten. Vi bör också komma ihåg att skildringar av sexualitet som koncentreras till Anteckningarna
bör betraktas som ”självbiografiska” i den meningen att berättaren Andrius
Gluosnis uppges ha skrivit texten. Textens påstådda upphovsman Andrius
Gluosnis vill alltså vara den samme person som berättaren Andrius Gluosnis,
vilket gör att han skriver en dagbok med sig själv som den ende presumtive
läsaren och exponerar sina hemligaste tankar och handlingar i texten. Det
innebär att vår läsning av Anteckningarna egentligen är förbjuden och att
läsaren genom att tillägna sig textens innehåll gör ett olovligt intrång i ett
annat medvetande.
Att framställa berättelsen som en förstapersonberättares dagbok är ett
skickligt grepp som distanserar den faktiske författaren från hans text. Det
innebär inte att författaren inte existerar, men avståndet till honom ökar, i
synnerhet i de delar av berättelsen som tillhör berättarens imaginära verklighet. En förstapersonberättare Andrius Gluosnis uppges i detta fall vara författaren Andrius Gluosnis konstruktion som bland annat ger form åt de fantasier, drömmar och perversioner som berättaren säger sig ha varit med om.
Vissa element i konstruktionen av den prostituerade kvinnan Živil÷s gestalt
kan kännas igen sedan tidigare. Vi såg i novellen ”Uppe i bergen” att man271
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nen och den prostituerade kvinnan tidigare var ett förälskat och lyckligt par.
En gemensam kärlekshistoria som har tagit slut vid tidpunkten för berättelsens början finns även i ”Isaak”. Andrius Gluosnis berättar följande i Anteckningarna: ”Jag kom igen till Chicago stad där jag hade bott i två år, där
jag älskade Živil÷ i en källarvåning vid Lake Michigan. Hon reste hit för en
hel vecka och tog sitt rosa nattlinne med sig. […] Hur många år har det gått?
272
Nästan åtta, puppa.”
Detta minnesfragment förläggs i berättelsen till den
tidpunkt när berättaren anländer för en diktuppläsning i Chicago och ska
mötas på flygplatsen av två studenter och fru Julle. Fragmentet tillhör textens faktiska verklighet och förstapersonberättaren anstränger sig för att
framstå som sanningsenlig, logisk och objektiv även om läsaren får intryck
av att berättaren härmar en tredjepersonberättare.
När Andrius Gluosnis nästa gång berättar om sitt förflutna tillsammans
med Živil÷ befinner han sig i fru Julles hus – det visar sig att han har druckit
öl tillsammans med henne. Berättaren somnar sedan på vardagsrumsmattan
och fru Julle väcker honom genom att säga att hon har fått veta att Živil÷
kommer att besöka sin älskare. Trots att Andrius Gluosnis uppges vara berusad berättar han i minnesfragmentet om den förflutna tiden tillsammans med
Živil÷ som om det utgjorde en del av textens faktiska verklighet. ”Jag kom
ihåg. Jag hade inte sett henne på två år. För två år sedan spenderade hon sin
semester tillsammans med mig i New York. På kvällarna förberedde vi oss
273
Textens läsare ställs därmed inför
inför en uppläsning. I hela två veckor.”
ett tolkningsdilemma: ska detta fragment betraktas som en del av berättarens
imaginära eller textens faktiska verklighet? Eftersom berättaren uppges vara
berusad är han inte längre pålitlig och den faktiska verkligheten är på väg att
försvinna. Den imaginära verkligheten som tillhör berättarens drömvärld och
som består av hans minnen och reminiscenser träder fram i stället och fortsätter att härma händelserna i den faktiska verkligheten.
Om det ovannämnda fragmentet kan betraktas som ett slags mellanläge
mellan den faktiska och den imaginära verkligheten återger berättaren en
idealiserad bild av Živil÷ som tillhör hans imaginära verklighet. I den bilden
utgör hon en del av en uppdiktad historia som utspelar sig i berättarens fantasi parallellt med en pågående berättelse i textens faktiska verklighet. ”[…]
barnen kommer att sända upp drakar, fiskar kommer att sticka fram sina
runda ögon till andra sidan, Živil÷ går, den legendariska Živil÷, i hennes
halsband finns mina ögon, min kärlek, min glädje som speglas. Sakta flyter
274
Reminiscensen om den heliga
Nemunas, barnslig nostalgi flyter […].”
Živil÷ kopplas tillsammans med en infantil dröm om den lyckliga barndomen i det förlorade paradisets land Litauen. Parallellt med denna association
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finns en anspelning på berättarens infantila sexualitet; Andrius Gluosnis
skriver att ”[…] jag vill inte ha vanliga svordomar, jag är ren - - - som
Adams revben”. 275 Detta är ytterligare en distinktion mellan olika verkligheter som avlöser varandra i berättelsen. Barndomstiden och tiden före mötet
med Živil÷ betraktas som ”ett infantilt förflutet”, vilket syftar på ett förlorat
amnesiskt minne, också kännetecken för det imaginära. Tiden därefter kan
betraktas som perversionens tid eftersom Živil÷ uppges ha berövat berättaren
hans oskuld och gjort ett smutsigt intrång i hans själsliv.
Tillsammans med Živil÷ uppträder Isaaks figur i berättarens berusade tankar: ”[…] vilket underligt sammanträffande. Ni båda är här och ni båda finns
inte här. Jag tror att det är Živil÷ och Isaak. Och jag finns här, och jag finns
276
någon annanstans, jag finns överallt, och jag finns ingenstans […].”
Bilden på Isaak indikerar att varken han eller den legendariska Živil÷ som berättaren är förälskad i existerar i textens faktiska verklighet utan är chimär av
den jude Isaak, som Andrius dödade i Inledningen och som han nu söker
efter.
Det finns också en annan motsatsbild av Živil÷ som berättaren refererar till
under intagningssamtalet på den psykiatriska kliniken. 277 Denna Živil÷ bor i
ett fattigt område i Brooklyn och försörjer sig som prostituerad. Hon ringer
berättaren när han ligger hemma, oförmögen att nyktra till efter att ha kommit hem från Chicago. Živil÷ ber honom att köpa en flaska gin och besöka
henne. ”Jag åker nu till Živil÷, till min dröm, hennes ögon är agatfärgade och
tänderna är av pärlemor.” 278 Den imaginära bilden av drömkvinnan konstrueras som en motsats till kvinnan som möter berättaren i textens faktiska
verklighet.
Živil÷ stod i dörröppningen, med utslitna ögon, och stank billig gin. Hennes
muslinöverrock spretade åt olika håll, jag såg svarta underbyxor. Hon hade
söndriga tofflor på sig, använde inte strumpor, äggskal hade klibbat fast vid
hennes spetsiga knä, Živil÷s fötter var alltid håriga. […] ”Åh Jesus vad du är
smutsig!”, sade jag när jag hade sett rester av blandningen mellan äggvita och
279
äggula även i Živil÷s hår.

Denna bild kompletterar de tidigare bilderna i arketypen av en prostituerad
kvinna som förekommer i Šk÷mas författarskap. Signifikativt nog innehåller
bilden av den prostituerade inga antydningar om sexualitet utan skildrar
kvinnans fysiska förfall och hennes återkommande alkoholmissbruk.
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En av paradoxerna i denna berättelse är den komplexa
skildringen av
berättarens sexualitet som exponeras med hjälp av Živil÷s gestalt. Underlaget för skildringen av Andrius Gluosnis sexualitet utgörs av ett grundläggande trauma som äger rum i det förflutna, när han upptäcker att hans flickvän
Živil÷ har lämnat honom för en betydligt rikare läkare. Som om detta emotionella och sexuella svek inte var tillräckligt, tar hon med sig dikttolkningarna som berättaren och hon tillsammans har gjort och ger senare ut dem
under eget namn. Det innebär att traumat med full kraft drabbar berättarens
kreativitet som utgör kärnan för hans imaginära värld och gör honom otillräcklig som konstnär.
När berättaren har anlänt till Živil÷s bostad med en nyinköpt flaska gin
resulterar detta möte i sexuella handlingar och läsaren får se hur berättaren
först misslyckas med att verkställa ett samlag. ”Nu låg vi nakna och jag gned
hjälplöst mina hängande genitalier i hennes mage som var vit som havreskit,
och Živil÷ försökte lugna mig genom att viska: ‘Jag har alltid älskat dig lille
281
Andrius.’”
Andrius Gluosnis impotens visar sig dock vara tillfällig eftersom Živil÷s kärleksord bekräftar hans manlighet.
Den citerade sekvensen som skildrar berättarens kortvariga impotens påminner om Freuds beskrivning av symptom för psykisk impotens hos män.
Freud skriver att den psykiska impotensen går ut över män med starkt libidinös läggning och ”[…] yttrar sig i att sexualitetens verkställande organ sviker när det gäller att genomföra könsakten, trots att de både före och efter
kan visa sig vara intakta och funktionsdugliga och trots att det finns en stark
psykisk benägenhet att utföra akten”. 282 Han noterar att det rör sig om en
hämmande inverkan från vissa patogena psykiska komplex som mannen inte
vet om. Det vanligaste är en oövervunnen incestuös fixering vid moder eller
syster. Freud menar att det har skett en hämning i libidons utvecklingshistoria på vägen mot en utveckling mot ett normalt kärleksliv som resulterar i att
två olika strömningar, den ömsinta och den sinnliga, inte sammanträffar.
Den ömsinta strömningen är barnets en gång ömsinta bindning till modern
och systern som också är av erotisk karaktär. Den sinnliga strömningen tillkommer i puberteten och söker tillfredställelse, men den unge mannen kan
inte rikta sitt begär mot modern utan tvingas söka sig till främmande sexualobjekt där ömsinthet och sinnlighet kan mötas. Incestförbudet betraktas därmed som kulturens och samhällets normgivande krav på individen.
När ömsinthet och sinnlighet inte förenas och libidons utveckling misslyckas blir två faktorer utslagsgivande. Med begreppet realt försakande
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sammanfattar Freud ett fenomen som går ut på att det nya valet av sexualobjektet inte görs och dess värde minskar därmed för den unga mannen. Den
andra utslagsgivande faktorn är den dragningskraft som de infantila sexualobjekten utövar, vilken står i proportion till den erotiska laddning som de
tilldelades under barndomen. Det resulterar i att neurosbildningens allmänna
mekanismer börjar verka: libidon ”[…] vänder sig bort från realiteten, tas
upp i fantasiverksamheten (introversion), förstärker bilderna av de första
sexualobjekten och fixerar sig vid dem. Incesthindret tvingar emellertid den
283
libido som riktar sig mot dessa objekt att stanna kvar i det omedvetna.”
Freud skriver att denna sinnliga strömning som hör hemma i individens
omedvetna aktiveras i onanistiska handlingar, vilket ännu mera förstärker
fixeringen. När hela sinnligheten i den unge mannens omedvetna fixeras till
incestuösa objekt som av Freud preciseras som omedvetna incestuösa fantasier resulterar det i ”[…] absolut impotens som dessutom kanske befästs av
en samtidigt förvärvad verklig försvagning av de organ som utför sexualak284
ten.”
Den psykiska impotensen utgår från att en del av den sinnliga
strömningen stannar kvar i fantasin, medan återstående delen tvingar sig ut i
verkligheten och söker endast efter de sexualobjekt som inte påminner om de
otillåtna incestuösa personerna. Det innebär att den ömsinta strömningen
undviks. Freud skriver i fortsättningen att kärlekslivet hos individerna som
lider av den psykiska impotensen förblir kluvet i två motsatser, som sammanfattas som himmelsk och jordisk (eller djurisk) kärlek.
När de älskar åtrår de inte, och när de åtrår kan de inte älska. De söker efter
objekt som de inte behöver älska, för att hålla sin sinnlighet borta från sina
älskade objekt, och det egendomliga misslyckande som kännetecknar psykisk
impotens uppträder, enligt de lagar som gäller för ”komplexkänslighet” och
”återvändande av det bortträngda”, vid tillfällen då det objekt som har valts
för att undvika incest genom ett ofta föga påfallande drag påminner om det
285
objekt som skall undvikas.

Individen skyddar sig mot denna störning genom att psykiskt nedvärdera
sexualobjektet, medan den överskattning som normalt tillförs sexualobjektet
reserveras för det incestuösa objektet och dess ersättare. Så fort nedvärderingen av sexualobjektet har ägt rum upphör den psykiska impotensen, vilket
resulterar i sinnlighetens fria utlopp, stark vällust och betydande sexuella
prestationer. 286

283

Ibid., s. 198.
Ibid., s. 199.
285
Ibid.
286
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Den psykiska impotensen hos vår berättare beskrivs som tillfällig eftersom
han lyckas genomföra sexualakten efter att Živil÷ har sagt att hon älskar
honom. Sexualobjektet Živil÷ beskrivs explicit som den enda kvinnan som
berättaren har haft sex med, men bilden av henne som konstrueras i berättarens fantasi, alltså i den imaginära verkligheten, är tudelad på samma sätt
som de två freudianska motsatserna i ett kärleksliv: den ömsinta och den
sinnliga strömningen. Den sinnliga delen av kvinnans bild består av den
faktiska verklighetens Živil÷ som sägs ha bedragit berättaren, bestulit honom
på hans reciterade dikter och som nu prostituerar sig. Den sinnliga bilden av
sexualobjektet Živil÷ tränger in även i berättarens imaginära sfär, i form av
sadistiska fantasier och vid onani.
Den ömsinta delen av bilden av kvinnan konstrueras som en idealbild av
Živil÷ som endast existerar i berättarens imaginära värld med utgångspunkt i
resultatet av en bortträngningsmekanism som kan sammanfattas med berättarens egna ord ”som om ingenting har hänt”. Nedanstående sekvens visar ett
fragment av berättarens tankar om kvinnan i det första avsnittet, strax innan
han öppnar brevet som visar sig vara från Isaak: ”[…] Živil÷ skrev som om
ingenting hade hänt, som om hon efter bikten tog emot nattvarden, hon skrev
att hon äntligen längtade efter mig, när jag fortfarande var blyg och vällusten
för min käresta jämställdes med riddarens himmelska tillgivenhet för den
287
Underbara Blomman, den Heliga Jungfrun, kanske”.
I ett nedanstående citat visas hur berättaren återerövrar sin manlighet.
”Plötsligt ägde ett under rum. Jag kände mig som en man och trängde mig in
i Živil÷ med desperat kraft, med slutgiltig hopplöshet, i slutgiltig ordlös hysteri”. 288 Ordvalet som betecknar den fungerande potensen som ”ett under”
signalerar att berättaren egentligen är absolut impotent eftersom det tidigare
och enda sexualobjektet Živil÷ inte kan ersättas med andra kvinnliga sexualobjekt. Vår hypotes bekräftas av en annan händelse som tidsmässigt förläggs
tidigare i berättelsen och som äger rum i det andra avsnittet. Här ser vi att
berättaren har anlänt till fru Julles hus i Chicago och druckit öl tillsammans
med henne när fru Julle börjar massera honom för att få honom att bli sexuellt upphetsad. ”Där satt jag, med benen isär, och väntade på att någonting
skulle hända, men även om köttstycket reste sig en aning, tittade jag ännu en
gång på de olyckliga träden, på den eländiga floden och sade: ‘Fine, fine, det
är verkligen mycket du kan göra Julle.’” 289 Även när berättaren i slutet av
samma avsnitt går in i fru Julles sovrum trots att hans genitalier beskrivs som
sorgligt slöa kan man motivera hans handling som ett medvetet försök att
hitta ett nytt sexualobjekt. Det visar det sig dock att sexualakten inte kan
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genomföras. ”Det var en fysiologisk lögn. Ingenting förändrades därnere, det
290
var lika söligt även om den varma kroppen låg under täcket.”
Försöken att ha sex med fru Julle har båda gångerna hindrats av rent fysiologiska orsaker. Freud noterar verklig försvagning av de organ som utför
sexualakten som ett symptom vid absolut impotens, vilket innebär att återkommande benämning av berättarens genitalier som gamla, trötta, slöa eller
291
orkeslösa inte är slumpmässig.
Det innebär att konstruktionen av berättarens sexualitet bottnar i omöjligheten att ersätta det primära sexualobjektet Živil÷. En sådan konstruktion
avviker från den freudianska bilden av den psykiska impotensen, som inträffar vid de fall där sexualobjektet påminner om den incestuösa personen, vilket innebär att den ömsinta strömningen inte längre kan undvikas. Absolut
impotens inträffar, enligt Freud, först när en ung människas hela sinnlighet
fixeras vid omedvetna incestuösa fantasier om ett incestuöst objekt.
I berättelsen i ”Isaak” skildras den manlige berättarens impotens som absolut, förutom vid det enda tillfället när sexualobjektet återigen är objektet
Živil÷. Det är först då, när samlagsscenen mellan Andrius och Živil÷ skildras, som vi ser att den impotens som berättaren har drabbats av även är psykisk. Fixeringen vid det primära sexualobjektet tycks vara den enda orsaken
till berättarens absoluta impotens, men den fortsatta skildringen av samlagsscenen implicerar närvaron av ett incestuöst sexualobjekt, nämligen modersgestalten.
Jag kysste hela henne och jag ville väldigt gärna dö i denna enorma gnisslande säng. Jag ville väldigt mycket, men orkade inte längre gråta. Jag ville så
gärna prata vackert och högtidligt och jag kunde endast andas tungt. Jag var
endast ett tungt trött djur, likadant som för miljoner år sedan, som för vem
fan vet hur många år sedan. Ett blött, kladdigt, slemmigt djur som stank hela
jordens kärlek. Åh den oskuldsfulla och smutsiga skuld - - - hjärtat smärtar
292
ännu, min lilla mamma.

Texten gör återigen anspråk på att göra sig delaktig och skriva in sig i en
arketypisk diskurs och berättarens grundläggande uppgift, att berätta en historia om Andrius och Isaak, utvidgas. Den återerövrade sexuella förmågan
implicerar en brytning med det förflutna och den infantila tanken på det incestuösa sexualobjektet, modern, dyker upp först efter att samlaget med
Živil÷ har genomförts. Känslan av skuld symboliserar dels ett brott mot rådande samhällsnormer, dels en frigörelse från det egna psykets hämmande
mekanismer som träder fram vid skildringar av sexualitet. I det avseende kan
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den genomförda samlagsscenen betraktas som en av höjdpunkterna i berättelsen.
Den återvunna sexuella förmågan gestaltas i berättelsens nästa sekvens,
som visar hur berättaren våldför sig på sitt sexuella primärobjekt Živil÷. Man
kan med andra ord betrakta denna skildring som ett sexuellt övergrepp på
kvinnans objektiverade kropp som sker för att bekräfta den egna fungerade
sexualiteten. Det bör samtidigt noteras att inte ens det fullbordade samlaget i
berättelsen betraktas som ett uttryck för kärlek mellan en man och en kvinna,
vilket innebär att kärlek och sexualitet kopplas ifrån varandra i texten. ”Som
en härskare vände jag Živil÷ mot mig, med ett sådant stånd som jag aldrig
tidigare hade haft, och när jag hade samlag med henne var jag rädd att titta
293
på henne eftersom jag såg hennes ilskna ögon.”
Till skillnad från den
tidigare sekvensen, grundläggs den sexuella relationen mellan berättaren och
kvinnan på dominans och mannens fysiska övertag som också innehåller ett
implicerat sadistiskt inslag. På det sättet korresponderar citatet med skildringarna av den prostituerade kvinnan i novellerna ”Fångad”, ”Uppe i bergen” och ”Soliga dagar”.
Maktförhållandet mellan berättaren och Živil÷ förändras så fort den sexuella akten avslutas. Om mannen utövar sexuell dominans på kvinnan kastas
detta omkull så fort kvinnan börjar tala, vilket visar att hon har mentalt övertag över honom. Vi ser hur Živil÷ berättar att hennes tidigare älskare har
varit bättre än Andrius. Hon säger sig ha allt som hon någonsin har behövt
och visar att hon själv rår över sin sexualitet när hon meddelar att det var den
sista gången som hon hade sex med berättaren. Kvinnan tillintetgör härmed
mannens sexuella prestation och utsätter honom för ett slutgiltigt trauma,
vilket också avspeglas i berättelsens konstruktion. Detta avsnitt är nämligen
det sista som utspelar sig i textens faktiska verklighet. Återstoden av texten
berättas från den psykiatriska kliniken Queen’s Country.
Efter att berättaren i slutet av det femte avsnittet lämnat Živil÷s rum uppstår det ett temporalt tomrum i berättelsen, som varar fram till vistelsen på
den psykiatriska kliniken som i sin tur utspelar sig från början av det sjätte
avsnittet fram till berättelsens slut. Fortsättningen på berättelsen kan tolkas
antingen som ett uttryck för den imaginära sfären, eller som ett posttraumatiskt förvirringstillstånd hos berättaren. De symptom som berättaren inledningsvis 294 beskriver kan även betraktas som posttraumatiska symptom,
nämligen minnesförlust, missbruk av alkohol, brist på hygien, dödsångest:
”[…] jag vet inte längre om det är ett material från min fantasi eller om det
är minnets försvagning. Min studio stank alkohol, damm, otvättad kropp, i
teven tassade jämt molniga skuggor. I vilket fall som helst hamnade jag på
Queen’s Country.” 295
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När sadistiska inslag förekommer i berättelsen kopplas de till Živil÷s gestalt och betraktas som ett sätt att besegra det tidigare sexualobjektet. Smärtan tillförs som en kompensation för det svek som Živil÷ har utsatt berättaren
för. Det bör också noteras att sådana sekvenser framställs som en del av berättarens imaginära sfär och inte tillhör den faktiska verkligheten. Berättarens tankar om Živil÷ i den imaginära verkligheten är mer avslöjande beträffande hans gestalt, eftersom de berättar mycket lite om henne, vilket återigen
tyder på en objektivering av bilden av kvinnan i berättelsen. Fantasierna om
Živil÷ fungerar som en del av den sammansatta skildringen av berättarens
sexualitet som, förutom av sadism, präglas av masochism, voyeurism, exhibitionism och inversion.
Freud skriver att masochism vid sexuella perversioner fungerar som sadismens spegelbild och följeslagare, vilket också träder fram i berättarens
första fantasi om Živil÷. I det första avsnittet befinner Andrius sig i sin säng i
studion och har nyligen vaknat. Sekvensen har därför karaktären av både
fantasi och dagdröm.
Det verkade som om jag drömde om Živil÷, ja, den legendariska Živil÷ som
med ett vasst svärd besteg slottstornet, som väntade på krigsherden Gluosnis.
I min dröm levde hon i ett ytterområde i en liten litauisk stad, kanske före
krigstiderna, och satt i sängen. Hennes hydda omgavs av en trädgård, jag
klättrade över det låga staketet och fick lust att titta in genom fönstret. Fönstret var fördraget med schackrött muslin. Jag visste med säkerhet om att Živil÷ satt i sängen och inte ville släppa in mig. 296

Berättarens tycks skapa en alldeles egen myt om forntidens Živil÷ som ges
två olika funktioner, dels som en manlig krigare, dels som en väntande kvinna. Det innebär att Živil÷ här skildras som en hermafrodit som både erövrar
och blir erövrad, vilket egentligen avspeglar berättarens uppfattning av den
egna sexualiteten som reflekteras i bilden av kvinnan. I nästföljande dröm
har den binära kvinnobilden övertagits av berättarens voyeuristiska begär att
iaktta henne, men det imaginära, implicit sexuella, förhållandet mellan dem
bygger på kvinnans mentala överläge: hon kan, men vill inte släppa in honom.
Bilden av Živil÷ som befinner sig i ett avgränsat rum upprepas snart, när
berättaren äter frukost och iakttar olika föremål som befinner sig i rummet,
bland annat en elektrisk klocka som bildar en associativ länk till kvinnans
gestalt. Utifrån ett jungianskt perspektiv kan klockan som symbol stå för en
bild av vagina och associationen får därmed en sexuellt laddad innebörd.
”Ibland vågar jag röra ömsint vid den med fingertopparna och det väcker
rytmiska beröringar av Živil÷s fingrar i mig. Nu sitter hon i hyddan med ett
öppet fönster och säger till sin granne med huckle: väldigt bra att jag inte
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släppte in honom!”
I den citerade sekvensen förstärks kvinnans dominans
som också har ett implicit sadistiskt inslag som visar hennes makt över berättaren. Införandet av figuren Živil÷s granne med huckle explicerar det tidigare ledmotivet gumman med huckle, som i detta fall förespeglas vara empirisk i den meningen att hela sekvensen utspelar sig i berättarens imaginära
verklighet, vilken fokuserar på de händelser som inte har ägt rum och på
mannen som inte har försökt komma in och som inte har blivit insläppt.
Gumman med huckle befinner sig på kvinnans sida och med hjälp av hennes
gestalt förstärks berättarens sexuella underordning.
Nästa fantasi om Živil÷ som också utspelar sig i berättarens imaginära
värld har utpräglade sadistiska inslag. Det handlar om mannens hämnd gentemot kvinnan som i tidigare drömmar har dominerat över mannen och som i
den faktiska verkligheten har vanärat honom. Genom den sadistiska tortyren
återerövrar berättaren det tidigare sexualobjektet samtidigt som det ännu en
gång markerar hans faktiska maktlöshet.
Jag hatar Živil÷ och jag har många gånger torterat henne i mina tankar! När
jag på nätterna vaknar och inte kan somna om (och det händer ofta), sätter jag
henne till och med på en myrstack; sådana särskilt onda och frossande myror
finns någonstans i Afrika och jag iakttar hur myrorna kryper in i stjärtens hål
och gnager ändtarmens slem. 298

Berättaren implicerar här att den sadistiska njutningen som han känner i
drömmen har terapeutisk verkan på honom eftersom fantasin upprepas när
han inte kan somna. Berättaren fokuserar på den tabubelagda fantasin just
om anusområdet som kopplas samman med de mest perversa skildringar av
hans sexualitet. Den sexuella skildringen tycks i den bemärkelsen bli ett sätt
att manifestera den egenskapade normen i berättelsen som, enligt Freud, kan
avspeglas med hjälp av perversion.
Vid ett tillfälle säger berättaren explicit att hans sexuella fantasier kan uppfattas som spår av hans sjukliga tillstånd. Det kan betraktas antingen som
berättarens diagnos av sig själv eller som objektiverande intrång av den faktiska verkligheten i den imaginära delen i texten. Det gäller återigen en bild
på Živil÷ i berättarens imaginära värld, som skildrar hur hon prostituerar sig
på det stora natthärbärget. Den innehåller en voyeuristisk föreställning om
analsex. ”Men det är förmodligen ett spår av min sjukliga fantasi, medan
egentligen använder herr doktor sig av henne vice versa och hon uttalar den
ovannämnda satsen med hes musikalitet, och herr doktorn tillägger: very
nice to fuck you in this way.” 299
Med tanke på att Živil÷s gestalt betraktas som berättarens primära sexualobjekt innebär denna fantasi som handlar om kvinnans sexuella aktiviteter
297

Ibid., s. 20.
Ibid., s. 20f.
299
Ibid., s. 21.
298

117

med andra män ett tydligt masochistiskt inslag. Berättarkonstruktionen bekräftar därmed Freuds tanke om sadism och masochism som ett motsatspar
som uppträder i en och samma person, i detta fall i berättarens imaginära
värld som består av hans fantasier, drömmar och tankar.
Som vi har konstaterat hör berättarens sadistiska föreställning om Živil÷
som torteras på en myrstack i det första avsnittet till den imaginära verkligheten. Den sadistiska fantasin i texten ledsagas av en till synes öppenhjärtig
beskrivning av berättarens misslyckade försök att onanera. Denna egenskap
som tillförs beskrivningen av Andrius sexualitet upprepas vid flera tillfällen i
texten och kopplas ihop med hans infantila erfarenheter. ”Då brukar jag få
lust att onanera, men jag kan inte, jag har inte lärt mig i barndomen därför
brukar jag rulla genitalierna i handflatan och återigen lämna dem i fred: låt
dem vila i frid, de är redan gamla, de är redan utmattade!” 300 Berättarens
uppmärksamhet riktas dels åt fysiologin, det vill säga de egna sexuella organens dysfunktion, dels åt psykologin, det vill säga oförmågan att onanera
som i förlängningen resulterar i oförmågan att få utlösning. Bägge tecknen
för berättarens sexualitet återkommer senare i texten så fort sexualiteten förs
på tal. Den psykologiska störningen, som yttrar sig som oförmågan att onanera, kopplas till infantila erfarenheter som inte artikuleras, men det kan
också var utmärkande för en avstannad sexuell utveckling som resulterar i
fixeringen vid onani.
Informationen som ges i denna sekvens kan kompletteras med en scen i det
sjätte avsnittet: berättaren befinner sig på den psykiatriska kliniken och blir
utfrågad av de gråa herrarna. Någon av de gråa herrarna ställer frågan om det
finns några paralleller mellan Andrius infantila fantasier och deras fysiska
förverkligande. Det handlar om en ledfråga som gör att den faktiska verkligheten tränger sig in i berättarens imaginära verklighet. Med denna psykoanalytiska fråga befinner texten sig inom psykoanalysens område och härmar en
freudiansk fallbeskrivning. Berättaren svarar på ett liknande sätt som i den
tidigare citerade onanisekvensen och säger att han inte vågade onanera klart
när han var liten.
Det intressanta här är den roll som berättaren får spela. Andrius Gluosnis
agerar både en patient som berättar sin historia och en psykoanalytiker som
analyserar det sagda och gör läsaren uppmärksam på dolda samband i texten.
Andrius skildrar sin fixering vid själva onaniakten och det beskrivna begäret
att hejda orgasmen präglas av masochistiska inslag. Fixeringen i den gestaltade sexuella utvecklingen kan betraktas som en tvångsmässig njutning som
intresserar berättaren ur det psykologiska perspektivet. Det förklarar varför
han fokuserar på den egna blicken som blir dubbel och förtydligar distinktionen mellan den infantilt tomma blicken och den empiriska tvingande
blicken.
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När jag var liten vågade jag aldrig onanera tills resultatet. När pollutionerna
på nätterna ägde rum kände jag skuldkänslor så fort jag hade vaknat. Men jag
måste medge att jag njöt av onanins process. Jag ställde fram speglarna där
jag inte så mycket observerade min nedre del utan det varma och känsloladdade ansikte. I mina ögon såg jag andra ögon. De brann med erfarenhetens
början. Men - - - dessa andra ögon befallde mig att inte uppnå det slutgiltiga
resultatet. Det är möjligt att de varnade att jag inte skulle bli besviken på det
som hettade och lovade absolut frälsning. Konkret sagt, brukade jag hejda
orgasmen. Både då när jag med genitalierna knuffade klädborsten och när jag
körde en vackert skalad och smörsmord morot in i rectum. Något senare - - antagligen var jag sexton - - - tyckte jag om att pissa på mig och slicka mina
exkrementer. Men även då - - - brukade jag hejda orgasmen. 301

Den infantilt tomma blicken symboliserar berättaren som barn och hans
ständigt explicerade infantila oskuld. Den empiriskt tvingande blicken kännetecknar inträdet i vuxenvärldens sexuella erfarenheter och ”den andra berättaren” som skildrar sexuella avvikelser. Tvånget att hejda orgasmen handlar här om ett kontrollbehov och en sexuell störning som berättaren materialiserar, men fungerar i skildringen även som ett uttryck för masochism, något
som Andrius visas rikta mot den egna kroppen för att utöva självbestraffning.
Som vi har sett hos Freud, förknippas den perversa sexualitetens yttringar
med skam- och skuldkänslor, vilket innebär att perversionen som en avvikelse från normen inte artikuleras fritt av utövaren. Berättaren Andrius Gluosnis
uppger att han har känt skuldkänslor vid ett tillfälle, nämligen när han upptäckt pollutionerna i puberteten, vilka kännetecknar brist på kontroll över
den egna kroppen, svek mot den tvångsmässiga fantasin, det omedvetnas
triumf över det medvetna. Han avslöjar det mest perversa i berättelsen utan
ångest och skam och fråntar oss som läsare av texten möjligheten att betrakta
den självanalyserade perversionen som en perversion i ordets rätta mening.
Behovet att hejda orgasmen kan förknippas med fixeringen vid de egna
genitaliernas funktioner, som berättaren har fokuserat på under hela berättelsen. Bristande information om Andrius sexuella erfarenheter efter mordet på
Isaak fram till exillivet i USA lämnar tomrum i den pågående skildringen av
sexualitet och bildar en tydlig skiljelinje mellan berättarens nutid och det
förflutna. Denna skillnad gör sig gällande i bildspråket som indirekt beskriver berättarens sexualitet: ”[…] jag hade ju lockigt hår och var vacker som
den helige Kasimir. Nu är jag flintskallig, med en uppsvälld fet mage som
har en oanständigt naken navel, […] och jag vet inte vem den helige Kasimir
liknar. Enligt 1930-talets poet, liknar han kanske en homosexuell ängel
[…].” 302 Kontrasten mellan bilden av berättaren i det förflutna och i nuet
förstärks med hjälp av helgonsymbolen den helige Kasimir som i historiska
sammanhang betraktas som Litauens, det lämnade fosterlandets, skyddsäng301
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el. 303 Om vi betraktar bilden av den helige Kasimir som en fixpunkt i berättelsen kan vi notera textens snabba rörelse i tid och rum som förstärker de
befintliga samband mellan det faktiska och det imaginära. Gränsen mellan
nuet och det förflutna, mellan det faktiska och det imaginära i berättelsen
kan definieras genom berättarens växlande förmåga att minnas och berätta
om det som har hänt. Gränsdragningen mellan ”sant” och ”falskt” är dessutom lika flyktig som berättarens skiftande bild av sig själv som i detta fall
kopplas samman med skildringarna av sexualitet. Den bildsköne berättaren i
det förflutna betraktas som en man med bevisbart vital sexuell förmåga eftersom han har barn, men den korta minnesbilden på Andrius lyckliga faderskap hör till den imaginära verkligheten: ”[…] när en liten flicka med en
trasdocka i famnen sprang jublande ‘lillpappa!’, hon sprang direkt till mig
[…].” 304 Den nakne åldrige mannen i nuet minns fortfarande att han har ett
biologiskt barn, men avståndet mellan honom och dottern tycks vara oövervinnligt. ”Hon stannade kvar i Litauen, hon har säkerligen studerat Marx väl
och glömt att Tjajkovskij inte spelades endast i instängda konsertsalar.” 305
Den ironiska inställningen till berättarens minne som infördes med bilden av
den helige Kasimir försvinner när berättaren konstaterar att han egentligen
ingenting vet om sin dotter. Den satsen fungerar i berättelsen som en övergång från den imaginära till den faktiska verkligheten samtidigt som den
tangerar konstruktionen av berättarens föränderliga förmåga att minnas. På
samma sätt som skildringarna av sexualitet är berättarens minne fullt av sidospår, uttalade antaganden och alternativa möjligheter som ibland motsäger
varandra och tyder på berättelsens anspråk att imitera den faktiska verkligheten utanför texten. Berättaren drivs dock av ett ständigt behov till självkontroll som yttrar sig genom att berättelsen strävar efter objektivitet och ständigt pendlar mellan den illusoriskt imaginära och den faktiska verkligheten
inom texten. Berättaren säger att han anstränger sig för att minnas det som
har hänt, han försöker fylla ut tomrum, han tror sig styra de överväldigande
drömmarna, fantasierna och reminiscenserna, men tankarna skenar iväg på
samma sätt som hos textens läsare i den faktiska verkligheten utanför texten.
En av de mest grundläggande skillnaderna mellan berättelsen i texten och
den imiterade verkligheten ligger just i Anteckningarnas obarmhärtiga uppgift att registrera olika skeenden inom berättarens ”psyke”. Så fort som en
hemlighet, en perversion, en dröm eller helt enkelt en tanke har gjorts till en
uttalad del av berättelsen sker en exponering av den för läsaren. Denna registrering och avslöjandet av det dolda och hemlighetsfulla innebär att berätta303
Den helige Kasimir (1458-1484), son till Litauens storhertig Kasimir, deltog från början i
det politiska livet. När han var 13 år gammal skickades av sin far till Ungern för att bli kung
där. I vuxen ålder blev han en djupt religiös asket som gav stöd till den katolska kyrkan. Han
utropades postumt som helgon 1602. Se mer om detta i Lietuvos istorija, red. A. Šapoka,
Kaunas 1936 (fotograferad utgåva från 1989).
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ren medvetet frigör sig från de flesta samhällskrav och konventioner som
gäller i textens yttre verklighet och som ofta benämns som en hämmande
faktor i patientens psyke hos Freud. Det innebär att skildringen av sexualitet
i Andrius Gluosnis berättelse inte vilar på förståelsen av norm och perversion som motsatspar och spegelbild av varandra.
Šk÷mas sista text vilar på en paradox: den noggranna redogörelsen för
berättarens olika sexuella erfarenheter ifrågasätter psykoanalysen samtidigt
som den härmar metodens sätt att annalkas det mänskliga psyket. I den meningen kan stora delar av texten betraktas som en terapiseans där berättaren
Andrius Gluosnis agerar både som psykoanalytiker och som patient. De
imaginära sekvenserna där berättaren antecknar detaljer om sitt driftliv och
avslöjar sina reminiscenser och fantasier kan betraktas som en roll som en
patient intar där texten underkastar sig läsarens eventuella granskning. Den
antecknade skildringen av en sexuell fantasi tyder samtidigt på berättarens
anspråk att analysera sig själv, det vill säga att inta rollen av en psykoanalytiker. När en sexuell fantasi skrivs ner och på det sättet blir en del av den
”offentliga” diskursen motsätter sig texten samtidigt att bli analyserad och
det öppna, till synes uppriktiga, berättandet resulterar i att texten tillsluts
inom sig själv. När berättaren avslöjar intima detaljer i sitt sexualliv för de
gråa herrarna växlar han mellan rollerna av patient och psykoanalytiker på
samma sätt som texten växlar mellar olika positioner i ett rollspel som tycks
ha satts upp för att pröva läsarens reception av det antecknade skådespelet
inför henne. När berättaren i det fjärde avsnittet besöker Metropolitan Museum i New York explicerar han sin vilja att kastrera sig själv och donera sina
genitalier till museet för att förneka Freud. Omnämnandet av van Gogh implicerar att denne konstnär inte vågade kastrera sig själv även om det var
något som han egentligen ville, vilket vår berättare säger sig klara av att
göra.
[…] jag skulle vilja bidra med någonting till detta underbara museum. Med
mina egna genitalier. Blir ni förvånad? Ni kan rådgöra med doktor Gachet,
han hänger i närheten. Jag hoppas att om han har förstått ett geni kommer han
också att förstå mig. Örat är ju endast en symbol medan här är saken riktig.
Med ett enda knivhugg kommer jag att förstöra Freuds teori. Bibeln talade
bokstavligen. Om ett öga förleder dig, riv ut det och så vidare. Det vill säga,
om ett organ är odugligt är det en inte alltför stor perversion att offra det till
gudarna som saknar ett sådant organ. Tavlor, skulpturer är mina gudar. 306

Som vi ännu en gång ser, objektiveras den sexuella bilden i samma stund
som den antecknas. I den šk÷mianska sexuella explikationen finner man inte
sådana känslor som skam, rädsla att bli upptäckt eller ogillande, men den till
synes objektiverande och inte minst manifesta registreringen av berättarens
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psykiska tillstånd har också en baksida som yttrar sig först när läsaren ska
tolka texten.
Textens ständiga rörelse mot och från psykoanalysen åstadkommer en
berättelse som av sin läsare kräver en förmåga att genomskåda berättarens
konstruktion och samband i det berättade. Skildringarna av sexualitet, som
inte avser att understödja någon samhällsnorm utan endast skildrar skeenden
inom berättaren, provocerar, driver med läsarens reception av texten och
tvingar henne till slut att ställa sig frågan om den berättare som skildras kanske är galen eller lider av en obotlig neuros.
Hur ska vi då betrakta berättarens ihärdiga sökande efter den mördade
Isaak? Och hur ska textens läsare förhålla sig till den ljuva kärleken som
uppstår mellan berättaren och den återfunne Isaak i Anteckningarnas två
sista avsnitt? Scenen som skildrar återseendet mellan berättaren och Isaak
äger rum på den psykiatriska kliniken Queen’s Country och hör till den imaginära verklighet som befinner sig inom berättaren, men som ännu en gång
skickligt härmar den faktiska verkligheten. Det sistnämnda kan vara förklaringen varför många tidigare läsare betraktar denna scen som avser att skildra
ett tidlöst tillstånd av lycka som en skildring av homosexualitet. 307
Jag känner honom [Isaak – V. C.] med hela min kropp, med alla nerver, med
all dödlig (eller odödlig) själ. Jag kan smeka hans händer, hans ansikte, hela
honom. Jag kan kyssa hans läppar, hans ansikte, hela honom. Och han kan
reagera på samma sätt. […] När vi har blivit medelålders män är vi nygifta
som för första gången upplever vad en äkta evig kärlek är. Om vi befinner oss
i helvetet är ett sådant helvete den högsta välsignelsen. Vi skulle inte byta ut
det till något paradis. 308

De citerade bilderna på Andrius Gluosnis kärleksfulla stunder tillsammans
med Isaak utspelar sig alltså i den imaginära sfären som avgränsas av berättaren från resterande delen av Anteckningarna i början av det åttonde avsnittet. ”Vad är dröm? Vad är verklighet? Här är frågan som plågar mig. Jag kan
inte säga att den plågar mig. Jag kan inte längre hålla isär vissa saker. Och
jag har tappat hoppet om att kunna hålla isär dem. Och jag har tröttnat på
abstrakta spekulationer.” 309 Berättaren poängterar alltså själv att han inte
längre är pålitlig. Gestaltningen av den återfunne Isaak kan därmed betraktas
307

Det finns en tidsmässig ambivalens som avspeglar sig i berättarens flerbottnade konstruktion. Den faktiska verkligheten som Andrius Gluosnis befinner sig i utspelar sig på Queen’s
Country, medan det imaginära tillsammans med Isaak äger rum på samma plats i ett slags
tidlöst tillstånd som sammanfattas som lycka. Sekvensen som kommer att citeras fortsätter
därmed med följande: ”Det finns ingen ondska, det finns ingen godhet, det finns ingen synd,
det finns inga samvetskval, besvikelse, rädsla, hämnd, önskan om att dö, önskan om att leva,
önskan om att slå ihjäl, önskan om att begå självmord. Allt det hör till det förflutna. Endast en
varaktig fridfull extas som ingen längre kan störa finns. Äntligen vet vi två vad lycka är. Även
om den är kortvarig. Därför är den sann och evig för att den är kortvarig.” (i Ibid., s. 72f.)
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på olika sätt, antingen som en hallucination som orsakas av den spruta som
berättaren uppges ha fått i slutet av det sjunde avsnittet, eller som ett resultat
av den filosofiska behandlingsmetoden ataraxi som de grå herrarna har bestämt sig att tillämpa på berättaren i det sjätte avsnittet. 310 Ataraxi betraktas
som ett experiment som ska få berättaren att med hjälp av sin fria vilja gå
tillbaka till det förflutna och därmed få möjligheten att göra om det som
tidigare har ägt rumt.
När Andrius Gluosnis och Isaak i Anteckningarnas sista två avsnitt försöker komma ihåg mordet på juden och den litauiske mannens tortyr inordnas
det inom berättelsens logik som den imaginära verklighetens egenhändiga
avspegling av den faktiska verklighetens händelseförlopp i Inledningen. Det
ataraktiska upprepningsexperimentet som sker med berättaren finns alltså
från början inbyggd i berättelsens konstruktion.
Andrius Gluosnis ihärdiga sökande efter Isaak kan även betraktas som ett
posttraumatiskt symptom som uppträder efter att det grundläggande traumat,
mordet på Isaak som skildras i Inledningen, har ägt rum. Skildringen av homosexualitet i den citerade kärleksbilden mellan berättaren och Isaak kan,
enligt Freud, betraktas som ett uttryck för berättarens psykiska hermafrodism
alternativt för ett ursprungligt bisexuellt anlag som vi såg träda fram tidigare.
I detta fall bör det grundläggande traumat betraktas som störande för berättarens könsdrift, vilket han också ständigt återkommer till i Anteckningarna
och sammanfattar det hela som sexuell oförmåga. Den psykiska hermafrodismen betraktas här som en förvärvad egenskap som uppträder först i exil,
långt efter att traumat har ägt rum, och kan därför känneteckna endast berättarens ”själsliv”.
Det har inledningsvis noterats att berättarens fokus i Šk÷mas novellistiska
prosa ligger på ett perverterat medvetande eftersom de skildringarna av sexualitet som förekommer i vår korpus inte skildrar en enda ”vanlig” sexualakt
mellan en man och en kvinna. Det innebär att berättaren och i förlängningen
författaren inte skapar normerna i berättelsen utifrån de sociala normer som
finns i textens yttre verklighet. De ”vanliga” definitionerna av perversion
och norm kastas om i texten och sexuell perversion skildras i stället som det
normala. Det normativa förhållningssätt till sexualiteten som råder i den
faktiska verkligheten utanför texten motsvarar inte skildringarna av sexualitet i Šk÷mas texter, vilket också kan leda till en värderingskollision mellan
läsarens och berättarens positioner.
Som vi också har sett hos Freud, förknippas perversionen med sexualitetens abnorma och förvridna yttringar, vilket innebär att den freudianska förståelsen av sexualitet utformas i relation till förståelsen av (social) norm.
Spegelbilden av detta är Freuds försök att kartlägga det normala genom perversion, vilket innebär att den avvikande sexualiteten och det normala utgör
varandras autonoma motsatser. Detta tankemönster kan jämföras med den
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freudianska iakttagelsen att sådana avvikande sexuella yttringar som voyeurism och exhibitionism, sadism och masochism utgör varandras motsatser
och uppträder hos en och samma person.
Utvecklingen av sexualiteten börjar, enligt Freud, i den tidigaste barndomen. En för tidigt intellektuellt utvecklad, frågvis och nyfiken pojke figurerar som Martynukas gestalt i långnovellen ”Soliga dagar”, men han benämns
även som konstig, vilket kan relateras till ett infantilt upprepningstvång med
neurotiska drag som finns inbyggda i barngestaltens konstruktion. Sett från
ett freudianskt perspektiv, skildrar långnovellen ”Soliga dagar” barnets utveckling som skjuts fram från det infantila mot (för)puberteten. Berättarens
perspektiv på barnet är stundtals dubbelt och växlar mellan två nivåer i texten: den imaginära verkligheten inom barnets gestalt och den faktiska verkligheten i texten.
En del av denna långnovell skildrar en våldtäkt av en kvinna som utgör ett
segment i vår analys av våldtäkts- och prostitutionstemat i Šk÷mas prosa. Vi
har kommit fram till att skildringen av infantil sexualitet och pojkens första
utlösning sammanfaller med skildringen av våldtäkten som accidentell sexuell erfarenhet. Hos Freud finns ett liknande konstaterande om att accidentella
erfarenheter bör ses som en faktor som kan påverka den sexuella utvecklingen. Vi har även fastställt den dubbla rollen som textens läsare tvingas inta
när hon ”bevittnar” skildringen av den infantila sexualiteten. På samma sätt
som det skildrade barnet i berättelsen kan ses som våldtäktens voyeur, tvingas även textens läsare bli voyeur när hon läser dessa skildringar, vilket sker i
den faktiska verkligheten utanför texten.
Det bör också betonas att skildringarna av våldtäkt anknyter till ämnet
sexualitet och makt, särskilt den makt som mannen då utövar över kvinnan.
När berättaren i novellen ”Kalendern” från gestaltens imaginära perspektiv
benämner våldtäkten som ett äventyr tyder det även på en psykologisk innebörd av förbjuden spänning. Vi ser också att mannen skildras som segrare
och den ironi som läggs i berättarens benämning av gestalten tangerar det
motsägelsefulla i beskrivningen.
Sadismen betraktas hos Freud som partialdrift och tendensen att tillföra sitt
sexualobjekt smärta benämns som den vanligaste perversionen. Freud menar
att den sadistiska aggressionens biologiska betydelse är att övervinna sexualobjektets motstånd på andra sätt än genom uppvaktning. Det är på detta
sätt som vi har tolkar samlagsscenen mellan Živil÷ och berättaren Andrius
som också präglas av tvång och som i det avseendet kan likställas med en
våldtäkt. Vi har också noterat att den kortvariga impotensen som berättaren
drabbas av är tillfällig och att den påminner om Freuds beskrivning av symptom för psykisk impotens hos män. Bilden av det explicit enda sexualobjektet Živil÷ som konstrueras i berättarens imaginära verklighet består såväl av
den ömsinta idealbilden som av den sinnliga bilden av kvinnan som tränger
in i berättarens imaginära sfär i form av sadistiska fantasier och onani.
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De misslyckade försöken att genomföra samlag med fru Julle som skildras
tidigt i Anteckningarna har tolkats som en konstruktion av berättarens sexualitet som bottnar i omöjligheten att ersätta det primära sexualobjektet Živil÷.
Det innebär att vår syn på skildringen av den manlige berättarens impotens
justeras. Med utgångspunkt i Freuds sexualteori betraktas berättarens impotens som psykisk och den är absolut förutom det enda tillfället när sexualobjektet återigen blir det primära sexualobjektet Živil÷. Fixeringen vid det primära sexualobjektet och den implicita närvaron av ett incestuöst sexualobjekt, modersgestalten, ses som primära förklaringar till den impotenta berättarens konstruktion i ”Isaak”.
När berättaren senare våldför sig på Živil÷ betraktas detta som ett behov att
bekräfta den egna (åter) fungerade sexualiteten som också implicerar sadism
i den sexuella relationen mellan man och kvinna, vilket grundläggs på
maktutövningsförhållande mellan dem. Det bör också poängteras att sekvensen på detta sätt korresponderar med den prostituerade kvinnans skildringar
som förekommer i författarens tidigare prosa.
Freud ser masochismen som den sexuella perversionen sadismens passiva
form och som ett sätt att uppnå tillfredsställelse genom att utsättas för fysiskt
eller psykiskt lidande som orsakas av sexualobjektet. Freud menar att båda
formerna som är perversionens binära motsatser, förekommer hos en och
samma person. Den myt som berättaren skapar om Živil÷ i sin imaginära
verklighet, de sexuella fantasierna, skildrar kvinnan som en hermafrodit som
både erövrar och vill bli erövrad, vilket återspeglar berättarens bild av sin
egen sexualitet. Kvinnans mentala dominans över mannen innehåller ett
implicit sadistiskt inslag som kan betraktas som masochistiskt från den manlige berättarens utgångspunkt. Den sadistiska tortyren som berättaren föreställer sig utöva gentemot kvinnan handlar om att erövra det tidigare sexualobjektet, men markerar samtidigt hans faktiska maktlöshet. Den faktiska
verkligheten tränger sig dock in i den imaginära verkligheten när berättaren
konstaterar att hans sexuella fantasier kan ses som spår av hans sjukliga fantasi. Den sexuella fantasin om Živil÷ som har sex med andra män har i grunden betraktats som masochistisk, vilket bekräftar Freuds tidigare tanke om
att motsatsparet sadism och masochism uppträder hos en och samma person.
När berättaren skildrar sin oförmåga att onanera fokuseras både de egna
sexuella organens dysfunktion och en oförmåga att få utlösning som i grunden är psykologisk. När berättaren berättar om detta för de gråa herrarna
spelar han en dubbel roll av en patient och en psykoanalytiker.
Det ihärdiga sökandet efter Isaak kan ses som ett posttraumatiskt symptom
som uppträder efter det grundläggande traumat, mordet på Isaak, har ägt
rum. Sökandet efter Isaak betraktas även som en del av den imaginära verkligheten som härmar den faktiska verkligheten, vilket kan vara förklaringen
till att många läsare tolkar den imaginära kärleksscenen mellan berättaren
och Isaak som en gestaltning av homosexualitet. Man kan också säga att det
grundläggande traumat har stört berättarens könsdrift och orsakat den sexu125

ella oförmågan som berättaren ständigt refererar till i Anteckningarna. Kärleksscenen mellan två män kan utifrån Freud ses som ett uttryck för berättarens psykiska hermafrodism som en förvärvad egenskap, som endast kännetecknar berättarens föreställningsvärld.
Vi har också sett hur textens konstruktion motsätter sig psykoanalysen
genom att explicera skildringarna av sexualitet och sexuell perversion utan
skam- och skuldkänslor, vilket tyder på en medveten författarkonstruktion
och ett ställningstagande emot Freuds teorier. Skildringarna av sexualitet i
Šk÷mas prosa avser inte att sätta gränser för samhällsnormer eller definiera
en avvikelse utan skildrar processerna inom berättaren. En sådan framställning av sexualitet aktiverar läsarens reception av texten genom att angripa
den förmodligen mest privata sfären. Det innebär att förhållningssättet till
berättaren inte längre är anonymt och likgiltigt utan riskerar att påminna
alltmer om en diagnos av berättaren och det gestaltade.
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ŠKöMAS SJÄLVBIOGRAFI OCH
LITTERATURKRITIKEN

Presumtiv omläsning av Šk÷mas självbiografi
Vi har vid flera tidigare tillfällen noterat påfallande likheter mellan händelserna i författaren Antanas Šk÷mas liv och de motiv och teman, som har
skildrats i hans skönlitterära texter. Några gemensamma nämnare är kriget,
flykten och livet i exil som leder tanken vidare till barnets infantila erfarenheter, bevittnandet av sådana traumatiska händelser som våldtäkt, massmord,
död och följderna av detta. Vi har hittills iakttagit dessa överensstämmelser
mellan verkligheten utanför texten och den faktiska och fiktiva verkligheten
inom texten utan att aktivt söka analogier med författarens eventuellt dokumenterade empiriska erfarenheter.
Antanas Šk÷ma har emellertid skrivit en kortare självbiografi i samband
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Självbiografin skrevs på förfrågan från tidskriften
med sin fyrtioårsdag.
Draugas och författaren fick besvara några, på förhand formulerade, frågor.
Hos några tidigare forskare finns det tendenser att läsa självbiografin som ett
sant dokument om författaren. 312 Till skillnad från dem vill jag inte betrakta
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Texten har kallats för självbiografi vid flera omtryck. Šk÷ma, Antanas, “A. Šk÷mai – 40
metų”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas A
M & M Publications” 1985, ss. 445- 448. Texten trycktes för första gången i tidningen Draugas 1951 (december 1), omtryckt sedan dess i flera litauiska källor, bland annat i Lietuvių
egzodo literatūra, Vilnius ”Vaga” 1997. Även i Gimtasis žodis, 1991, nr. 11, s. 1f. och Šk÷ma, Antanas, ”Autobiografin÷s nuotrupos” i Literatūra ir menas, 1991-12-07, s. 16. För översättning till svenska se avhandlingens appendix.
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En sådan tendens kan vi till exempel se hos Zalatorius som skriver följande: ”När man
talar om biografisk dimension vore det självfallet meningslöst att likställa Garšva med författaren även om man inte kan låta bli att se paralleller (Garšvas föräldrar påminner om Šk÷mas
föräldrar, Garšvas ungdom förflyter i Panemun÷ i samma hus med glasveranda, Garšva arbetar som hisspojke i USA på samma sätt som Šk÷ma, deras förnamn är till slut desamma). Men
i aspekter av själsligt släktskap finns därför inte längre någon mening att separera Garšva från
Šk÷ma. Garšva är Šk÷mas försök att se, förstå och notera sig själv som konstnär i en skapandeakt. Vi skulle även kunna säga en sådan paradox: Garšva är den ende konstnären som Šk÷ma verkligen kände och den ende som han kunde lita på (så mycket som en människa överhuvudtaget kan lita på sig själv).”, i Zalatorius, Albertas, ”XX amžiaus Kristus”, i Literatūra ir
menas, 1988-09-17, s. 7.
För att vara rättvisa mot den tidigare forskningen bör vi också citera Vijol÷ Višomirskyt÷ som
inledningsvis i sin avhandling tar avstånd från en biografisk läsning av Šk÷mas prosa. ”[M]an
kan dessutom inte likställa en människas personlighet med hennes livsfakta. […] Men det
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självbiografin som en dokumentation av författarens viktigaste erfarenheter
utan snarare som ännu en skönlitterär text där Antanas Šk÷ma har en dubbel
roll av författare och berättare.
Analysen och omläsningen av självbiografin är signifikativ utifrån olika
aspekter. Denna text betraktas både som författarens kritiska självgranskning
och som en del av en diskurs riktad till läsaren. Självbiografin är intressant
som ett informativt meddelande från författaren som avslöjar empiriska och
inte sällan traumatiska erfarenheter, men fungerar också som ett representativt prosastycke.
Den självbiografiska text som Antanas Šk÷ma har skrivit är inte en självbiografi i genrens striktaste mening. Texten bygger på verifierade fakta om
författaren, men den insatte läsaren känner genast igen den lätt ironiserande
stilen och författarens fragmentariska berättarteknik med korta, dramaliknande episoder som tillsammans bildar en skönlitterär berättelse. Även om
skildringar av trauma denna gång utgår från empirin fungerar de återigen
som en förutsättning för den självbiografiska berättelsen. Dessutom säger
författaren uttryckligen att de självbiografiska fragmenten återanvänds i olika former i hans prosa.
Även om läsaren lätt kan finna associationer mellan författarens biografi
och episoder i hans skönlitterära texter, går det inte att utifrån en läsarposition påstå sig veta vad som är självupplevt och därmed sant och vad som är
uppdiktat och drömt. Det empiriska livet, i synnerhet under den komplicerade krigstiden, överträffar dessutom ofta det uppdiktade. Den enda slutsatsen
hos den kritiskt granskade läsaren blir därmed att författarens prosa innehåller självbiografiska sekvenser. Undersökningarna och värderingarna av dessa, och framför allt försöken att avgöra på vilket sätt de är självbiografiska
kan inte betraktas som tillförlitliga; dessutom har inte detta heller varit avhandlingens primära syfte.
Den självbiografiska tråden kan dock vara betydelsefull för tolkningen av
texterna i vår korpus utifrån en annan aspekt. I ett nedanstående citat noterar
en annan litauisk prosaförfattare, Julius Kaupas, en väsenlig koppling mellan
författarens biografi och hans skönlitterära skapande. Att betrakta det litterära skapandet enbart som ett sätt att bearbeta sin barndoms och sitt vuxenlivs
trauman kan innebära ett åsidosättande av litteraturens estetiska och konstnärliga värden, men grundtanken som presenteras i citatet nedan är intressant.

som Šk÷ma väljer att lägga in i den korta självbiografin, vilka självbiografiska fakta han väljer
ut och presenterar för läsaren och vilka inte, hans förtegenheter, den följd som han presenterar
livets händelser (viktiga är inte själva händelser utan författarens val att antingen nämna dem
eller inte) säger mycket för oss om hans personlighet.” i Višomirskyt÷, Vijol÷, Antano Šk÷mos
teksto strategija: nervingo persodinto augalo giesm÷, Kaunas ”Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla” 2004, s. 28f.
128

Han betraktade sig själv som realist som gestaltar livet så som det är. Han
tyckte inte om förställdhet och billigt moraliserande.
Då förstod jag att Antanas Šk÷mas skapande är självbiografiskt. Hans liv
måste ha varit svårt och svikande sedan barndomen. Grymhet, otrohet, våld
följde alltid honom. Skapandet var för honom som en psykiatrisk intervju där
313
han försökte visa sina sår.

Utan att ge sig in i en fortsatt diskussion med Antanas Šk÷mas kritiker tangerar Kaupas en viktig aspekt av läsarens påtvingade roll som mottagare av de
traumatiska erfarenheter som skildras i den skönlitterära texten. Textens
tvång gentemot läsaren och läsarens uppror mot de traumatiserande skildringarna kan fungera som en möjlig förklaring av de häftiga läsarreaktionerna som många av författarens texter har fått. 314
Trots dessa insikter, hamnar litteraturkritikerns fokus i alla fall på författaren och hans eventuellt empiriska skildringar. Självbiografiska erfarenheter
kan, rent logiskt sett, utgöra grund för många prosatexter som Antanas Šk÷ma har skrivit, men utredningen av dylik problematik kan omöjligen fungera
som ett huvudsyfte för litteraturstudier. Vid skapandet av en litterär text har
författarens självbiografiska erfarenheter gått genom en transformation i ett
slags kreativitetsfilter och blandats samman med dagdrömmar, minnen och
annat medvetandeinnehåll. Dessutom tillhör skönlitteraturens implicit författarbiografiska episoder inte längre författaren utan textens gestalt eller berättaren.
Vid igenkännandet av sådana fragment handlar läsarens främsta uppgift
inte om att göra ett slags baklänges intervju med den frånvarande författaren,
med syfte att genomföra en rekonstruktion av sekvenserna för att ”återställa”
autentiskt empiriska erfarenheter. Att slutföra en sådan uppgift skulle vara
lika meningslöst som den ovannämnda litteraturkritikerns försök att rekonstruera och förklara Antanas Šk÷mas skapandeprocess.
I självbiografin är författarens direkta sätt att tilltala sin läsare genom att
skriva om sin egen person både subjektivt utlämnande och objektivt informativt. Författaren laborerar med begreppen subjektivitet och objektivitet
genom att röra sig fritt mellan kontrollerbara fakta och påstådda händelser
som kan vara antingen sanning eller fiktion. När Antanas Šk÷ma skriver
självbiografin tror vi att han utgår från fakta om sig själv, men den avslutade
texten verkar ändå fiktiv eller i alla fall befinna sig i gränslinjen mellan den
faktiska och den imaginära verkligheten.
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Kaupas, Julius, “Paskutin÷ diena su Antanu Šk÷ma. Žodis Antano Šk÷mos min÷jime
Detroite”, i Literatūra ir menas, 1992-05-09, s. 5. Omtryckt fran Margutis, 1962 (januari), ss.
6-8.
Julius Kaupas (* Kaunas 1920, † Chicago 1964), litauisk prosaförfattare, essäist och litteraturkritiker som var bland de första litauiska kulturarbetarna som använde sig av Freuds och
Jungs begreppskategorier. Se mer om Kaupas i Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius
”Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 2001, s. 227f.
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Detta ämne avhandlas i avhandlingens kapitel ”Utgivning och reception av Šk÷mas prosa”.
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I självbiografin är författarens roll tvåfaldig. Författaren är här den som
beskriver samtidigt som han blir det beskrivna. Att skriva om sig själv innebär att bli sitt eget objekt, att fånga sin egen empiriska verklighet och förvandla den till en fiktiv pseudoverklighet som endast finns i texten. Detta
rörelsemönster, med många gränsöverskridande övergångar mellan olika
nivåer i texten, upprepar sig allt mer intensivt i Šk÷mas prosa och ett sådant
framåtskridande blir allt tydligare ju senare texter det handlar om. Den sista
långnovellen ”Isaak” förvandlas till ett ständigt virrvarr av reminiscenser,
dagdrömmar och deviationer, insprängda i gestaltens pågående tid.
315
Detta skrivsätt har av vissa tidigare litteraturkritiker
sammanfattats som
medvetandeström. Termen medvetandeström, eng. stream of consciousness,
betecknar den narrativa teknik som avser att återge en mängd olika intryck
som inkräktar på individens medvetande och som tillsammans med de ratio316
I början av 1900-talet,
nella tankarna utgör delar av hennes medvetenhet.
när den psykologiska romanen tog form, fokuserade författarna på att skildra
sina gestalters medvetandeströmmar. Det gjordes genom att författaren upptog fragment av osammanhängande språk, ogrammatiska konstruktioner och
fritt associerade idéer, bilder och ord på en förspråklig nivå i texten. Medvetandeström framställdes i romanerna med hjälp av inre monolog, vilket vi ser
till exempel i James Joyces Odysseus.
Antanas Šk÷mas kritiker har inte gett begreppet medvetandeström autentiskt psykologisk betydelse eller ägnat sig åt förklaringar om hur en sådan
narrativ teknik fungerar i en skönlitterär text. Definitionen får snarare en
författarkritisk underton och ger litteraturkritikern makt att påstå sig veta att
författaren inte har konstruerat sina berättelser och sina gestalter medvetet.
Begreppet medvetandeström framställs fortfarande som berättarteknik, men
definitionens tyngdpunkt tycks förflyttas från författarkonstruktionen av
gestaltens pseudomedvetande till de omedelbara bilder som i skrivandets
stund kommer upp i författarens medvetande. Följande citat som avser Antanas Šk÷mas roman Det vita höljet illustrerar litteraturkritikerns egenhändiga
översättning av begreppet och dess tillämpning på texten. ”Romanens mod
är permanent ångest, otillfredsställelse, ständig självanalys, autoironi, cynism […]. Sättet att skriva är en föga kontrollerbar medvetandeström, ett
317
försök att besegra realismen, ofta är det en masochistisk reflexion.”
Racevičiūt÷ verkar använda sig av termen medvetandeström som ett sätt att
beskriva författarens psykiska tillstånd i skrivandestunden och det pekar
återigen på övertygelsen att författaren inte konstruerar sina gestalter medvetet utan att dessa i stället blir speglingar av det egna jaget. Med en sådan
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Racevičiūt÷, Egl÷, “Ekshibicionizmo pavyzdys”, i Literatūra ir menas, 2001-11-09, s. 6. Se
även avhandlingens not 318 och not 319.
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Termen användes för första gången inom psykologin av William James i The Principles of
Psychology (1890). Se: ”stream of consciousness.” Encyclopædia Britannica. 2005. Encyclopædia Britannica Online, http://search.eb.com/eb/article?tocld=9025931
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Racevičiūt÷, Egl÷, “Ekshibicionizmo pavyzdys”, i Literatūra ir menas, 2001-11-09, s. 6.
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underton öppnas möjligheter att läsa den litterära texten som ett slags biografi och som ett dokument av medvetna och omedvetna processer i författarens
psyke.
Hos Racevičiūt÷ innebär begreppet medvetandeström att författaren oavsiktligt avslöjar hur han egentligen förhåller sig till det egna jaget. Litteraturforskaren menar att detta får form som romanens mer generella sinnesstämning. Det påstås samtidigt att författaren använder sig av medvetandeström
som ett avsiktligt stilgrepp, vilket blir ett sätt att ta avstånd från gestaltandet
som fokuserar på den omedelbara verkligheten. Antanas Šk÷mas avancerade
berättarteknik avfärdas i artikeln med negativt laddade begrepp och argument för en föreställning om hans ometodiska skrivsätt.
Vi har redan sett att den komplexa berättartekniken som uppvisas i ”Isaak”
bygger på ett ständigt pendlande mellan olika tidpunkter i det förflutna och i
nuet, mellan olika nivåer i den faktiska och den imaginära verkligheten. En
sådan berättarteknik kan inte betraktas som slumpmässig och vissa egenskaper har kunnat skönjas redan i de tidiga novellerna från de första novellsamlingarna från 1947 och 1952.
Det är inte enbart nedslagen i tiden som är flerfaldiga utan även framställningen av rum, vilket förmodligen kan betraktas som självbiografiskt. Vid
närmare anblick på de platser som författaren har omnämnt i självbiografin
ser vi en karta med positionerna, utspridda över sådana geografiska områden
som Polen, Ryssland, Litauen, Tyskland och USA.
Den skönlitterära textens läsare kan bli lätt förbryllad vid konstaterandet
att gestalterna som skildras i Šk÷mas prosa bevistar samma platser. Den lille
pojken Martynukas befinner sig tillsammans med sina föräldrar i Ukraina
1918 (”Soliga dagar”). Mannen med en ny resväska befinner sig på flykt från
det krigshärjade Litauen till Tyskland i slutet av Andra världskriget (”Björk
och en människa”). Den litauiske mannen Andrius Gluonis mördar en jude i
Kaunas under Andra världskriget, men vi återser honom tio år senare i New
York och Chicago. Med andra ord ges läsaren många möjligheter att förväxla den skönlitterära textens fiktiva verklighet med författarens faktiska verklighet utanför texten.
Några litteraturkritiker har dock redan i början av 1960-talet framhävt Antanas Šk÷mas berättarteknik som nydanande, nödvändig och modern i litauisk litteratur. Radauskas skriver: ”Han avfärdade gamla hjulspår, regelrätt
psykologi, läsaromtyckt nyrealism både i stil och i hela framställningssättet.
Han vände sig mot det irrationella som var nytt för oss och använde sig av
medvetandeström och andra moderna tekniker.” 318 Författarskapet betraktas
som ett exempel på litterär existentialism där skildringar av människan som
förstås på ett freudianskt sätt blir centrala. Ostrauskas framhäver att författaren inte räds för att skildra hela människan och att han inte undviker de äm318

Radauskas, Henrikas, “Antanas Šk÷ma. Iš 1963 m. “Metmenų” anketos Antano Šk÷mos
literatūrinio palikimo vertei apsvarstyti”, i Tarp knygų, 1991 november.
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nen som tidigare har varit tabubelagda i den litauiska litteraturen: ”[…] han
försökte uttrycka tematiska ideologiska nyheter organiskt med motsvarande
konstnärliga medel varav enskilda egenskaper i metoden ’medvetandeström’
är värda att nämnas, obunden ’nervös’ sats av mosaisk natur och ständigt
319
förnekande av illusionen om verkligheten i de dramatiska verken”.
Det går med andra ord inte att bevisa att Antanas Šk÷ma i sina två sista
längre texter, Det vita höljet och ”Isaak”, verkligen försökte återskapa medvetandeström, något som skulle innebära att han iakttagit sig själv. Om detta
hade varit sant och om författaren verkligen hade gjort en egen tolkning av
sitt och kanske andras medvetandeinnehåll skulle det innebära att de skönlit320
terära texterna degraderades till ett slags terapeutisk verksamhet.
Det kan
i stället finnas ett grundläggande behov att berätta som härstammar från ett
grundläggande trauma. Trauma har i detta fall fått en ambivalent framställning som en självbiografisk författarerfarenhet, som en motivation för berättartekniska konstruktioner och som en underliggande drivkraft i berättelsen.
Självbiografin påbörjas med en gestaltning av den känsla av dubbelhet som
tycks ha följt författaren genom livet och som vi så tydligt vid flera tillfällen
såg träda fram i hans prosa. Antanas Šk÷ma berättar om sin far som har förfalskat sonens dokument och föryngrat honom med ett år för att kunna få
barnbidraget en längre tid. Episoden visar en ansträngd ekonomisk verklighet som den lilla litauiska familjen har befunnit sig i, men tecknar också
fullständig ofrihet som familjens överhuvud, lärare, på rysk order kommenderad till det polska Lodz, befann sig i.
Det är en del av en berättelse som förmodligen är sann, men den kan lika
gärna ha varit uppdiktad. Att bedöma sanningshalten redan i början av självbiografin är dock inte vår huvudsakliga uppgift. Det som är betydligt mer
intressant är tolkningen av symboliken kring påståendet ”att födas två gånger” som tillhör den litterära textens författare.
Att vara född två gånger innebär att man tillhör två skilda tidpunkter samtidigt som man inte befinner sig i någon av dem. Den utpräglade dubbelheten
har strävan efter förening och syntes inbyggd, något som kan skönjas i författarens prosa. En sådan dubbelhet uttrycks i Šk÷mas många texter, i synnerhet i långnovellen ”Isaak”, som gestaltning av ett ständigt pendlande mellan två motsatser: mellan det förflutna och nuet, mellan tryggheten och
ovissheten, mellan känslan av ha ett hem och befinna sig på flykt, mellan det
faktiska och det imaginära. 321
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Ostrauskas, Kostas, “Antanas Šk÷ma. Iš 1963 m. “Metmenų” anketos Antano Šk÷mos
literatūrinio palikimo vertei apsvarstyti”, i Tarp knygų, 1991 november.
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Thorsén, Håkan, ”En medvetandets filosofi”, i Nerikes Allehanda, 2005 (januari 9). Se
även den recenserade boken: Husserl, Edmund, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson, Stockholm ”Thales” 2004.
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Jämför detta med Višomirskyt÷s läsning av samma text i Višomirskyt÷, Vijol÷, Antano
Šk÷mos teksto strategija: nervingo persodinto augalo giesm÷, Kaunas “Vytauto Didžiojo
universiteto leidykla” 2004, ss. 28-35.
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När författaren var liten tvingades familjen på grund av faderns arbete in i
en situation som påminde om förvisning, även om det skedde på betydligt
mer frivilliga grunder än den flykt från hemlandet som författaren själv tre
decennier senare skulle få uppleva. Rent presumtivt kan man påstå att ett
grundläggande trauma, som rubbar förutsättningarna för den nödvändiga
tryggheten i barnets infantila värld, redan har drabbat författaren, men detta
blir uppenbart först senare.
I självbiografin beskriver Antanas Šk÷ma sin tidiga barndom som en relativt skyddad värld. Han minns vistelsen tillsammans med sin njursjuka moder på en kurort i Karlsbad och tecknar på ett barns vis en levande bild om
en utflykt till bergen där en österrikare bjöd honom på körsbär.
Föräldrarnas roller tycks ha varit traditionella. Den faderliga uppfostran
betecknas som snudd på militärisk. Pojkens morgnar skulle påbörjas med
kallt vattenbad och stärkande surmjölksfrukostar som, enligt Šk÷ma, har gett
honom god hälsa i vuxen ålder. Den knappa bilden av kurortsvistelsen tillsammans med modern präglas av förtrolighet och ömhet medan avståndet till
fadern är betydligt större. Det är faderns gestalt som han ser upp till och det
är modern som han tyr sig till. Barnets relation till föräldrarna påminner om
familjeutredningarna i Freuds fallbeskrivningar där fadern skildras som en
auktoritet, stabil och ouppnåelig för pojken, samtidigt som modern framställs
som en konstnärlig och neurotisk person.
Det första världskriget tvingar snart den lilla familjen till flykt. Det är först
nu som det blir påtagligt att den grundläggande tryggheten hos barnet har
rubbats. Familjens tillflyktsort är först den ryska staden Voronesj där författaren upplever rädsla och hot från andra barn. Han skildrar sina minnen om
skrämmande barnlekar där elaka pojkar agerar som förgrundsfigurer och
skapar därmed en första association till några episoder i novellen ”Soliga
dagar”.
När familjen är flyktingar i Ukraina bevittnar den blivande författaren flera
händelser som kan bedömas som ytterst traumatiska och som senare i olika
former återges i hans prosa. Antanas Šk÷ma beskriver hur berusade ryska
soldater en kväll tränger sig in i familjens lägenhet, hotar att skjuta ihjäl fadern och våldta modern. Detta scenario förekommer under ett pågående
krig.322 Även om soldaterna aldrig hann fullborda våldtäkten eller skada
fadern måste detta härjande ha lämnat spår i barnets, den blivande författarens, medvetande.
Under tiden, när traumatiska händelser avlöser varandra, finns det inget
utrymme för posttraumatisk stress eller stressrelaterade reaktioner. Livet
handlar i stället om mental och fysisk överlevnad och mycket lyder under
självbevarelsedriften och överlevnadsinstinkten. Barnens avreaktion sker
under lekarna som tecknas som det kallhamrade vuxenlivets imitation. En
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Se mer om soldatens agerande under ett i krig i Sennerteg, Niclas, Stalins hämnd: Röda
armén i Tyskland 1944-45, Lund ”Historiska media” 2001.
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barnlek från denna tid tycks ha resulterat i avsnittet ”Karusell” i novellen
”Soliga dagar” som författaren uttryckligen kommenterar i självbiografin.
”Våra lekar skapades i skuggan av revolutionen. Vi barn snurrade vita gardens soldater som hade blivit hängda på gatlyktorna och svor subtilt. Vi åt
”sjmik” (resterna av pressade solrosor), ruttna äpplen och annat. Vi stal pota323
tis och en lantbrukare slog ihjäl en av mina kompanjoner med käpp.”
När familjen återvänder till Litauen förlorar den då knappt elvaårige Antanas Šk÷ma modern. Modern som lärde honom språk och fantiserade ihop
olika berättelser avlider och den trygga punkten i barnets tillvaro försvinner.
Författaren anger att galenskapen var moderns dödsorsak och menar att de
fasansfulla upplevelserna under kriget och revolutionen i Ryssland påskyndade hennes död.
Neurosen som övergår till galenskap och som orsakar neurotikerns död
tycks i självbiografin ha empiriska kopplingar till kreativitet. Det är en psykoanalytisk association och den exemplifierar den traumatiska händelsen för
författaren personligen där de verkliga sjukdomsanledningar medvetet eller
oavsiktligt kan ha justerats. Möjligheterna är många: författaren har förträngt
det faktiska händelseförloppet, han minns fel, han skriver om historien eller
korrigerar händelsen för att passa in i den egna föreställningsmallen och sina
egna estetiska överväganden om den bästa lösningen för texten.
Detta exemplifierar en uppgift som läsaren omöjligen kan lösa. Det kan
dock vara av vikt att återigen observera att författarens skildring av barndomstrauman är tvetydig på samma sätt som berättaren i långnovellen ”Isaak” förhåller sig till sina trauman. Den fragmentariska berättartekniken med
ironiska, skämtsamma och korthuggna framställningar illustrerar endast den
första nivån i gestaltandet som döljer ett annat läge där de outtalade posttraumatiska upplevelserna finns, som antingen har förträngs eller valts bort.
Författaren betecknar studierna mellan 1929 och 1935 som konsekvensen
av ett rationellt beslut att välja ett yrke som man kan livnära sig på. Antanas
Šk÷ma benämner detta beslut som ett försök att vara pragmatisk, men intresset för teater, musik och litteratur får till slut övertaget. De kortvariga studierna i medicin växlas med studier i juridik, men Šk÷ma får ingen tjänst och
får försörja sig genom olika ströjobb. Tonfallet i självbiografin är fortfarande
ironiskt, men ironin verkar vara en effekt av den annars så väl fungerande
försvarsmekanismen som författaren uppvisar. ”Från medicin tog jag tyvärr
med mig endast kärlek för lik, vilket än idag förekommer i mina verk. […]
Eftersom jag inte fick någon tjänst (jag var opålitlig) tjänade jag mitt bröd
och rätten till underhållning på ett knappast lagligt sätt […].” 324 Antanas
Šk÷ma ironiserar över omgivningens synsätt på den egna personen och hävdar sin rätt till de livsval han gör. Den ironiska klangen betecknar återigen
författarens försvarsposition gentemot omvärldens kritik.
323
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Se avhandlingens appendix.
Ibid.
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Tidsperioden då Antanas Šk÷ma ansluter sig till en dramastudio och arbetar på teatrar i Kaunas och Vilnius tycks vara en lycklig tid av självförverkligande även om informationen som ges är sparsmakad. Genom det kontinuerliga arbetet får författaren ekonomisk trygghet och även på det personliga
planet verkar han uppleva en fridfull och glädjefylld tid. Šk÷ma gifter sig
och får barn. Den yrkesmässiga utvecklingen fortsätter när han får ett förslag
325
från regissören R Juknevičius
att utbilda sig i regi och anförtros allt större
roller.
Det kan vara viktigt att notera att författaren tycks ha ett högst personligt
förhållningssätt till världens historia. Han skriver inte explicit att Litauen
återfår den nuvarande huvudstaden Vilnius från Polen 1939, vilket möjliggör
grundandet av Vilnius Stadsteater. Han talar inte heller uttryckligen om att
landet har varit ockuperat tre gånger under åren 1940 och 1945, två gånger
av Sovjetunionen och en gång av det nazistiska Tyskland. Det är möjligt att
Antanas Šk÷ma på detta sätt försöker undvika att nämna saker som är självklara för textens tilltänkta läsare. Det är dock mer troligt att textens genre,
självbiografi, avgör författarens val av fakta som koncentreras på den egna
personen. De traumatiska händelserna som styr berättelsen måste därför betonas.
Författarens rofyllda tillvaro slås i spillror 1940 när Litauen första gången
ockuperas av Sovjetunionen. Šk÷ma definierar denna tid som en balansgång
mellan rädsla och trötthet. Det är en högst osäker tid, präglad av ovetskap
inför nästa dag, allt fler angiverier, arresteringar, deportationer och tilltagande fruktan både för sin egen och för familjens överlevnad. Det är också en
tid när människans litenhet och hjälplöshet i den främmande maktens skugga
blir särskilt påtaglig. Antanas Šk÷ma hanterar detta på sitt vanliga vis, men
hans ironiska förhållningssätt får denna gång betydligt allvarligare undertoner: ”Vid dagen för deportationer spelade jag en rolig roll i en barnföreställning. I salen satt några åskådare. Bakom scenen rådde fullständig tystnad. På
gatan stod en lastbil dit två härliga män, medarbetare på teatern, tvingades
in. Detta ögonblick övertygade mig helt om parallellismen mellan grotesk
326
och tragik.”
Kontrasten mellan de två verkligheterna i situationen som författaren beskriver vittnar om hans dubbla roll. Att han spelar på teaterscenen samtidigt
som det pågår ett annat, betydligt mer allvarligt, skådespel bakom scenen
innebär att han ännu en gång befinner sig i en position av det betraktade
325

Romualdas Juknevičius var en litauisk regissör som studerade i Moskva hos Meierhold
under tidsperioden 1934-1936. Juknevičius grundade Vilnius Statsteatern 1940 och teaterns
skådespelartrupp ansågs vara bland de bästa i landet. Juknevičius stannade kvar i Litauen,
men den sovjetiska regimen tvångsförvisade honom till den litauiska provinsen. Anledningen
var att han undertecknade en bulletin om de iscensatta sovjetiska valen 1940. Han tilläts
återvända till Vilnius först 1953. (Irena Aleksait÷ ”Romualdas Juknevičius”, hemsida på
Vilnius teater, http://teatras.mch.mii.lt/Teatras/R_juknevicius.htm)
326
Se avhandlingens appendix.
135

samtidigt som han själv betraktar. Denna position förknippas därmed med
tvång som gör författaren till ett vittne av ett pågående övergrepp mot andra
människor som han inte förmår att hindra. Den fullständiga maktlösheten
yttras genom författarens ironiska inställning; han påpekar att det inte är
hans gestaltande som är ironiskt utan livet.
Traumat som innebär att han tvingas bevittna arbetskollegornas deportation innebär en förlust som inte längre är personlig utan allmängiltig och
kollektiv. I denna situation tycks författarens handlingar styras av en mäktig
överlevnadsinstinkt som tvingar honom att fortsätta spela i barnföreställningen som om ingenting har hänt. Det resulterar i den vanmäktiga tystnaden
som omger den traumatiska händelsen. Den totala tystnaden påminner om
minnets senare bortträngning av det mest traumatiska. När människan inte
förmår ingripa försätts hon i en situation som ett barn som i sin värnlöshet är
totalt utlämnat och som endast kan registrera den traumatiska händelsens
förlopp i sitt minne. Den jämförelse som författaren gör är tveklöst ironisk.
Parallellen mellan grotesk och tragik som författaren nämner illustrerar ett
cyniskt men dock verklighetsbaserat förhållningssätt till traumat samtidigt
som det innebär ett försök att hantera det. Det upplevda traumat tycks fungera som kvardröjande minnen i hans författarskap och spelas ut särskilt tydligt
i hans sista längre texter Det vita höljet och ”Isaak”. Nödvändigheten att fly
från hemlandet som finns både hos romanens berättare Antanas Garšva och
hos långnovellens berättare Andrius Gluosnis fungerar i texten som ett kvardröjande traumatiskt minne och som mittpunkt i berättarkonstruktionerna.
Minnet av traumat tycks också vara någonting som grundlägger ämnesvalet
och väsentliga delar av den komplicerade berättarteknik som har vuxit fram.
Den påtagliga dubbelhet som gestaltas grundläggs på den traumatiska erfarenhetens övertygelse om att livet är en teaterföreställning och teaterföreställningen är livet utan att man vet var den riktiga föreställningen pågår. Det
noteras med andra ord att gränsdragningen mellan de olika nivåerna även i
textens yttre verklighet har varit omöjlig.
Den nazityska ockupationen av Litauen beskrivs som en produktiv tid då
Antanas Šk÷ma arbetar både som regissör och skådespelare. I självbiografin
ges inte denna tidsperiod så mycket uppmärksamhet, eftersom den förmodligen inte har påverkat författarens liv i någon påfallande riktning. Förmodligen upplevde han återigen några lugna och kreativa år, med vissa smärre
inskränkningar av sin skapande frihet, sådana som censurens förbud att spela
pjäsen Juliana 1943. I Šk÷mas första novellsamling Glöd och gnistor finns
det dock flera noveller som handlar om denna tidsperiod.
I självbiografin berättar Antanas Šk÷ma ingenting om hur beslutet att fly
från Litauen växte fram och lämnar inga uppgifter om att flykten från hemlandet kan ha föregåtts av några dramatiska händelser. Han berättar i stället
hur han tillsammans med sin familj sitter vid Litauens östra gräns och järnvägspunkten Kybartai och väntar. Författaren skildrar också en kapten som
beslutar sig för att lämna sin flyende familj och i stället ansluter sig till parti136

sanerna för att kämpa för Litauens självständighet. Här markerar författaren
ytterligare en hållning som många människor i den litauiska exilen har uppfattat som obekväm. Han säger att han har kommit fram till en viktig insikt:
de människor som väljer att lämna sitt land för att försätta sig själva och sina
familjer i säkerhet är inte de riktiga hjältarna. Även i sina publicistiska texter
diskuterar Antanas Šk÷ma detta och uttrycker den kontroversiella åsikten:
”Jag tror fortfarande att ingen har deporterat oss utan att vi själva har flytt
327
[…].”
I självbiografin avslutar han abrupt denna skildring för att övergå till ett
sparsamt gestaltande av det slitsamma och farliga livet på ett anonymt flyktingläger i Tyskland. Det är här som Antanas Šk÷ma får möjlighet att återgå
till det kreativa arbetet som skådespelare och regissör. Den första boken
Glöd och gnistor kommer också ut i Tyskland.
Emigrationen till Amerika betyder en fortsättning som också är tidstypisk
för många flyktingar i hans generation. Eftersom författaren inte kunde tillräckligt bra engelska fick han endast okvalificerade arbeten på fabriker och
hotell, och fick därför skriva, regissera och debattera på fritiden. Fram till sin
död 1961 fortsatte Antanas Šk÷ma debattera och regissera, skriva. Han gav
ut tre ytterligare två novellsamlingar Den heliga Inga (1951) och Celesta
(1960) samt romanen Det vita höljet (1958). Långnovellen ”Isaak” trycktes
som en del i Šk÷mas Samlade verk postumt.

Författare och litteraturkritikers positioner enligt Šk÷ma
I den tredje volymen av Antanas Šk÷mas Samlade verk under rubriken ”Kritika ir literatūrin÷ publicistika” (sv. kritik och litterär publicistik) 328 publiceras flera artiklar, daterade mellan 1947 och 1959. I recensionen ”Sniego
balandžiai” (sv. snöduvor) (1954) skriver Antanas Šk÷ma till exempel om en
nyutgiven diktsamling av Henrikas Nagys 329 Saul÷s laikrodžiai (sv. solens
klockor). I texten ”[Henriko Radausko Žiemos dainos aptarimas]” (sv. dis-
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Šk÷ma, Antanas, ”Lietuvių tremties literatūros mirtis?”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai III,
Chicago ”Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas A M & M Publications” 1985, s. 368.
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Delen ”Kritika ir literatūrin÷ publicistika” i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago
”Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas A M & M Publications” 1985, ss. 283-386.
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Henrikas Nagys (1920-1996) beskrivs som poet och litteraturkritiker. Han studerade arkitektur, litauiska, germanistik, filosofi och konsthistoria fram till flykten från Litauen 1944.
Han disputerade i Innsbruck 1949. Diktsamlingen Solens klockor (1952) som Šk÷ma recenserar utrycker saknaden efter hemlandet. Naturen ses här som en källa för inspiration som transformeras till ett estetiskt och existentiellt innehåll. Bilderna kan beskrivas som expressionistiska och fraserna är fragmentariska, med pauser och emotionellt accentuerade metaforer. Se
mer om Nagys i Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius ”Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas” 2001, s. 346f.
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kussion om Henrikas Radauskas
Vintersång) (1955-1956) samtalar han
om poeten och hans roll i litteraturen, citerar dikterna och talar om deras
egenskaper. I en annan text ”[Jono Meko Semeniškių idilių aptarimas]” (sv.
331
diskussionen om Jonas Mekas
Idyller på Semeniškiai) (1958) analyserar
han poetens ovannämnda diktsamling och utvecklingen av den litauiska litteraturen och litteraturkritiken; vi ser bland annat hur författaren Šk÷ma träder
fram som litteraturkritiker och diskuterar litteraturkritiken.
I sådana texter som ”Miesčioniškumo manifestacija” (sv. snobbismens
manifestation) (1958), ”Lietuvių tremties literatūros mirtis?” (sv. är litauisk
exillitteratur död) (1958), ”Susitarkime myl÷ti žmogų” (sv. låt oss komma
överens om att älska människan) (1948), ”1948 m. Literatūriniai ir teatriniai
epizodai” (sv. litteratur- och teaterepisoder från 1948) koncentrerar han sig
på ett aktuellt litteraturämne, resonerar kring litteraturkritikens förhållande
till författaren och framhäver existerande fördelar samt brister. I vissa artik332
lar, till exempel ”Atsakymas J Cic÷nui” (sv. svar till J Cic÷nas)
(1949)
och ”Atsakymas Jonui Aisčiui” (sv. svar till Jonas Aistis) (1953), ser vi hur
han hamnar i polemik med sina texters kritiker.
De publicistiska texterna som Antanas Šk÷ma har skrivit berör olika ämnen och områden. Det finns dock några gemensamma nämnare, nämligen
författare, litteraturkritiker och litteratur, betraktad som text.
I den litauiska exilen var författaren och litteraturkritikern ofta samma
person som flitigt kunde växla mellan rollerna, men Antanas Šk÷ma förhåller
sig kritisk till en sådan fusion. Vi kan också se att han eftersträvar objektivitet som ledord i förhållande till litteraturkritiken, något som han själv säger
sig försöka efterleva. Šk÷ma vänder sig mot det auktoritära outtalade kravet
att hysa respekt för författarens talang, vilken i förlängningen kan tvinga
textens läsare att betrakta det författaren skrivit som sanning: ”[…] begreppet talang supponerar inte begreppet auktoritet för mig. Det är därför som jag
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Henrikas Radauskas (1910-1970) var poet och översättare som debuterade vid tjugofems
års ålder. Hans förhållningssätt till den lyriska poesitraditionen var polemiskt. Även senare
tog Radauskas avstånd från den nyromantiska traditionen som dominerade i den litauiska
poesin och förde med sig modernism och estetisk distansering in i den poetiska texten, vilket
bland annat innebar precisering av formen, allusionerna på kulturhistoria och mytologi. Se
mer om Radauskas i Ibid., s. 406f.
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Jonas Mekas (f. 1922 i byn Semeniškiai) var poet, prosaförfattare, skapare av antihollywood-filmer och kritiker. I poesiboken Idyller på Semeniškiai lånar han berättartekniken
från film. Diktens form förkroppsligar materiella panteistiska reminiscenser som används som
redskap för att rekonstruera hembygdens landskap. Idyller betraktas som en episk genre,
vilken återskapar kroppsliga sinnesrörelser och ordet förvandlas till en enda inre oförstörd
verklighet som består av spekulativa reflexioner. Se mer om Mekas i Ibid., s. 321f.
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Jeronimas Cic÷nas (1909-1987), litauisk folklorist och publicist som har studerat historia,
litteratur, etnografi på Vilnius universitet och samarbetat med flera litauiska tidningar. Han
flydde från Litauen 1944. Se mer om Cic÷nas i Ibid., s. 93.
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respekterar och hyser varma känslor för Jonas Aistis som lyriker, men prote333
sterar ibland mot Aistis som recensent.”
Den bilden av litteraturkritikern Antanas Šk÷ma som genom hans publicistiska texter växer fram visar en engagerad litteraturdebattör som intresserar
sig för litterära innovationer i omvärlden och som präglas av kritiskt förhållningssätt till den egna litteraturens utveckling. Šk÷mas blick på den egna
litteraturen är inte enbart kritiskt granskande: det finns även många förslag
till litterära förbättringar, alternativa ståndpunkter och möjliga problemlösningar. I dessa intensivt diskuterande texter blottas även Šk÷mas egna åsikter
om författarens och litteraturkritikerns skilda positioner och uppgifter.
Vid flera tillfällen återkommer Antanas Šk÷ma till den exillitauiska litteraturens förhistoria och berättar om hur den litterära rörelsen i exil började.
Han skildrar hur litauer först samlades i flyktingläger och bildade kommittéer som ordnade olika kulturevenemang. Under den tiden trodde de flesta att
det skulle bli möjligt att återvända hem. Šk÷ma beskriver tidsperioden som
ångestfylld, vilket, enligt honom, kunde avhjälpas genom litteratur. Litauiska
författare börjar nu skriva, det litauiska författarförbundet bildas och den
litauiska litteraturen i exil börjar ta form.
När författarna hittade ett litet hörn i lägren bland sängar, kastruller och barn,
började de skriva. Bra, dåligt, medelmåttigt, [de skrev – V. C.] på olika sätt.
Det vore konstigt om i en sådan tid, utan förutsättningar och, viktigast av allt,
utan perspektiv skulle Dostoevskijs, Rilkes och Ibsens börja växa fram i läg334
ren. Allt skedde enligt evolutionens lagar.

Några år senare noterar Šk÷ma i en annan artikel att urvalskriterierna för
medlemskap i det exillitauiska författarförbundet dock har varit dåliga och
att det litauiska språket var det enda som förenade författarna. 335 Han vägrar
att använda sig av ordet deportation, ett ord som är brukligt bland de litauiska författarkollegorna, och använder sig i stället av ordet exil för att framhålla att flyktingarna av egen fri vilja lämnade hemlandet. Šk÷ma menar att
litauernas flykt från hemlandet avdramatiseras genom exilbegreppet samtidigt som detta begrepp möjliggör en annan tolkning av historien att träda
fram. 336
Šk÷ma markerar tidigt att den alltmer växande exillitauiska litteraturen
klyvs i två falanger som riktar hård kritik mot varandra: den så kallade
skräplitteratur och fackmannamässig litteratur. I den relativt begränsade
exilkretsen skiftar författarens position snabbt mellan den skrivande och det
beskrivna, mellan författare och litteraturkritiker. ”Den upphöjde sällsynte
333

”Atsakymas Jonui Aisčiui”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai III, Chicago ”Algimanto Mackaus
knygų leidimo fondas A M & M Publications” 1985, s. 305.
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författaren stryks ömsint medhårs och envist, i varje tidningsnummer, slår
337
man på den skamfilade.”
Litteraturen bör, enligt Šk÷ma, vara den makt som förenar dessa olika positioner. I en känsloladdad artikel framhåller författaren de bristande litterära
traditionerna som i den litauiska litteraturens fall har varit historiskt betinga338
de
och ser samtidigt den litauiska litteraturen som ett medel att få exillitauerna att hålla ihop. ”Vår litteratur! Vår litteratur som evigt förtrycks och
nedvärderas av de främmande! Den har inte ärofyllda franska, tyska eller
ryska traditioner. Den föds ständigt på nytt. […] Under rådande D. P. [displaced persons – V. C.] villkor måste den utgöra det starkaste stödet för den
339
fördrivna nationen.”
Šk÷ma skriver i denna artikel ännu inte om vad det i praktiken kan innebära för den enskilde författaren när litteraturen påbjuds patriotiska, didaktiska
eller några på förhand utsatta uppgifter. Han nämner ännu inte att den litterära utvecklingen på sikt riskerar att hamna i en återvändsgränd när det litterära skapandet kläds i nationalismens tvångströja. Vi kommer senare att se att
Šk÷ma själv så småningom kommer att erfara en sådan begränsning.
De texter som enligt Šk÷ma godkänns av de flesta exillitauiska litteraturkritiker visar inget intresse för psykoanalys eftersom dessa litteraturkritiker
betraktar gestaltning av sexualitet som en avvikelse. ”I denna rörelses författaralster har man sexuella relationer genom promenader, ögonens blickar,
suckar, fingrars beröringar, läpparnas nyckfulla drag. En kvinnlig gestalt i ett
sådant alster dör utan att ha blivit berörd av en man […].” 340 Det ovannämnda betraktas alltså som en norm, medan Šk÷mas texter i så fall kan ses
som en avvikelse.
Betydligt senare konstaterar Šk÷ma att de accepterade författarna lade
grunden till sin position genom att skildra felaktiga minnen av det förflutna
och tränga bort skuld- och skamkänslor. Šk÷ma menar att författarnas bristande insikt om detta har lett till litterär sentimentalism och hypertrofisk
romantik, som ingående beskrivs i hans publicistiska texter. Šk÷ma sammanfattar en sådan litteraturutveckling som en ghettometod där författaren, litteraturkritikern och läsaren samspelar i ett normgivande spel. Han skriver sarkastiskt om att dessa på förhand utstakade relationer som samverkar genom
ghettolitteraturen påminner om relationerna bland medlemmarna i en idealfamilj. ”Om hustrun (maken) inte sköter hushållet, […] är de ändå fulländade och väldigt älskade. Det glöms bort att även en ofulländad make (hustru)
337
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kan älskas med samma intensitet samtidigt som man ser deras brister utan att
341
vara rädd för att uttala sig om dem.”
Antanas Šk÷ma riktar hård kritik mot de litauiska författarna som gestaltar
stereotypa människor som antingen är goda eller onda. Han menar att nationalkänslan dominerar sådana litterära texter medan psykologi eller filosofi
lyser med sin frånvaro. Šk÷ma tycker att författaren i stället bör skildra det
han ser och föra vidare det betraktade utan några moraliska värderingar som
endast sänker den litterära textens kvalitet. Författarens främsta uppgift är,
enligt Šk÷ma, att gestalta den verklighet som han ser.
Grotesk, ironi, tragik till slutgiltig masochism präglar vår epok. Men jämsides med det går ändå kontrasten.
På en sophög sitter en fyraårig flicka och tittar på molnen. Hon tittar längtande och vingarna börjar gro på hennes små axlar. Vingarna växer. Om det
blir änglavingar eller demonvingar bryr jag mig inte om. Jag skulle vilja att
flickan flög. 342

Avhandlingens läsare bör uppmärksamma likheter mellan det ovanstående
citatet och ett avsnitt i novellen ”En aprikos som gick upp i rök” i långnovellen ”Soliga dagar”. Huvudpersonen Martynukas samtalar med en liten pojke
som bjuder honom på en aprikos: ”[…] han lyfter upp ögonen och ser att
bakom pojkens axlar står vita vingar ut, ängelns riktiga vingar som tecknas i
helgonbilderna”. 343 Det innebär att gränserna mellan författarens och litteraturkritikerns positioner hos Šk÷ma ibland suddas ut. Författaren gör intrång i
litteraturkritikerns position, som inte längre är självständig utan agerar enligt
författarens mall. I fortsättningen innebär den dubbla positionen att litteraturkritikerns objektivitet i förhållande till den recenserade texten är villkorlig.
I en annan polemisk artikel, riktad till poeten Jonas Aistis, förklarar Antanas Šk÷ma vad symboliken i det ovanstående citatstycket kan tänkas betyda.344 Sophögen symboliserar den accepterade exillitauiska litteraturen, medan den fyraåriga flickan står för författarnas försök att föra in nydanande
förändringar i litteraturen.
Šk÷ma ser dessutom författarens skapandeprocess som explikation av det
egna jaget. Skapandeprocessen betraktas inte som idealistisk och uppoffrande utan som ett nödtvång även när det medför lidande. Šk÷ma noterar dock
att det förekommer både författare och läsare som ser på författandet annorlunda. Enligt honom, utgör dessa åsikter kontrast till hans egna åsikter, vilket
benämns som en av konstens lögner. Som konstens andra lögn betraktas
341
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inspiration som, enligt Šk÷ma, inte existerar. ”Inspiration är påhittad av romantiker på samma sätt som alltför långt hår, alltför breda svarta hattar, en
alltför rokokoslips och en rock, forcerad med veck.” 345 Författarens uppgift
är att uttrycka det outtalade och det oupplevda hos andra människor, men
som fysisk person skiljer hon sig inte från andra. Šk÷ma punkterar därmed
den exillitauiska mytbildningen om författargeniet och om hennes påstådda
överlägsenhet.
I en artikel ”Är detta döden för litauisk exillitteratur?” (1958) påpekar
Šk÷ma författarens aktuella position i den litteratur som han benämner som
litterär ghetto. Namnet syftar på den avgränsade uppfattningen om den rådande tid och rum som både författarna, litteraturkritikerna och de litterära
texterna har nått fram till. Som vi tidigare har sett är ghettometoden Šk÷mas
benämning på de samlade egenskaper som präglar den godkända och normgivande delen av den exillitauiska litteraturen, som han själv som författare
inte anses sig höra till. Ghettolitteraturen präglas av romantism och sentimentalism där det förflutna skildras som fullkomlig perfektion. De skönlitterära texterna konstrueras på samma sätt som slentrianmässiga teveprogram
och filmer där den goda gestalten segrar medan den onda förlorar.
Šk÷ma skriver i fortsättningen att inga experiment eller nydanande problemlösningar förekommer i de litterära ghettoböckerna. Mänskligt lidande,
död och sexuell akt betraktas som oestetisk verklighet som antingen förskönas eller bortträngs: ”[…] i ghetto recensioner av böcker bemöts varje stund
346
av äkta lidande ilsket och hånfullt. Det är ju vulgärt, obscent, osmakligt.”
Den litterära illusionens verklighet förintas och ersätts i stället med verklighetsflykt.
Enligt det som artikuleras i Antanas Šk÷mas publicistiska texter innebär
hans position som författare i den exillitauiska litteraturdiskursen en avvikelse från den av majoriteten förespråkade normen. Det visar både författarens
uttalanden om den egna prosan och litteraturkritikers reaktioner på hans
skönlitterära texter, som vi skall se i nästa kapitel.
I artikeln ”Låt oss komma överens om att älska människan” (1947) betonar
Antanas Šk÷ma litteraturkritikerns roll som väsentlig både för den enskilde
författaren och för utvecklingen av den litauiska litteraturen i exil. Šk÷mas
ser på litteraturkritikerns position som om den fortfarande var en uppfostrande och idealistisk institution.
Den ideala litteraturkritikern ses som en (allvetande) mentor med uppgift
att handleda och undervisa författaren. Šk÷ma slår fast att relationen mellan
författaren och hans kritiker därmed bör grundas på uppslaget ”att älska sin
näste som man älskar sig själv”, lånat från Bibeln.
Šk÷ma påpekar samtidigt bristerna i exillitauiska litteraturkritikers inställning till författaren. ”Förlöjligande och fullständig utplåning av författaren är
345
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ett alltför starkt medel för uppfostran. Kritiken bör [i stället – V. C.] förklara.
347
Tonläget i texten påminner
Vänligt och i kretsen av den egna familjen.”
om de tidiga novellerna från Glöd och gnistor från samma år och det märks
att synsättet på problematiken är naivt medan lösningarna kan betraktas som
patriotiska. Författare och litteraturkritiker ses som anförvanter som arbetande mot samma mål: den kvalitativa litauiska litteraturens framväxt. Šk÷ma
föreslår till och med att de exillitauiska författarna och litteraturkritikerna
bör ha regelbundna träffar för att tillsammans finna nya litterära inriktningar
och stimulera det litterära skapandet som främjar litteraturen. Det förutsätter,
skriver Šk÷ma, att relationen mellan litteraturkritiker och författare bygger
på ömsesidig vänskap.
Man kan skönja en förändring i Šk÷mas åsikter om exillitauiska författare
och litteraturkritiker samtidigt som en liknande förvandling äger rum i hans
prosa. I de tidiga publicistiska artiklarna ser han en gemensam utgångsposition både för litteraturkritiker och för författare, vilket grundläggs på bådas
enhetliga förståelse av den nationella identiteten och en ömsesidig strävan
för att den litauiska litteraturens kvalitet ska utvecklas. Litteraturkritiken ges
här en rådgivande och kritiskt granskande roll medan författaren sägs böra
vara mottaglig för kritiken. Detta avspeglas i skapandeprocessen och till slut
i texten.
Denna idealistiska syn förändras när Šk÷mas egna skönlitterära texter utsätts för den alltmer tilltagande schismen mellan litteraturkritiken och de av
dem godkända författarna samt den egna författarpositionen.
I en annan artikel som går igenom de viktigaste händelserna i den exillitauiska litteraturen och teatern under året 1948 skriver Šk÷ma att litteraturkritikerna bör vara redo för sin uppgift att utforma läsarnas opinion och att utforma författaren (sic!). 348 Det innebär att litteraturkritikern ges en mer central roll i förhållande till läsaren än författaren och texten. Med andra ord ser
vi i Šk÷mas framställning att litteraturkritikern besitter makt som han använder sig av för att kunna påverka läsaren. Det leder i sin tur till ett vågspel
som innebär att den författare som inte faller litteraturkritikern i smaken kan
hamna utanför den ”godkända” litterära diskursen.
Hos Šk÷ma kan man här skönja den konspiratoriska tanken att litteraturkritikern i förlängningen skulle bilda maskopi med läsaren och gemensamt
ställa sig i motposition mot den författare som inte har blivit upptagen bland
favoriterna.
Šk÷ma befarar på samma gång att den exillitauiska litteraturkritiken domineras av ytlighet och okunskap. Han noterar också att den litauiska litteraturkritiken utgår från andra principer än hans egna. Man kan redan nu ana
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begynnande meningsskiljaktigheter mellan Šk÷ma och majoriteten av exilli349
tauiska litteraturkritiker.
När den ovannämnda artikeln skapar en polemik svarar Antanas Šk÷ma
sina motståndare genom att analysera dem. ”Det finns ett väldigt farligt sätt
för verbal fäktning. Genom att använda sig av detta sätt analyserar opponenten undertexten (läser mellan raderna). Han försöker öppna inlagans kulisser
och undersöker inte det som har skrivits utan det som författaren tänkte medan han skrev.” 350 Šk÷ma påpekar därmed riskerna med de så kallade känslobetonade litteraturanalyserna. När litteraturkritikern analyserar den skönlitterära texten utifrån de känslor som texten väcker hos honom (det vill säga
även med hjälp av egen empiri) menar Šk÷ma att det nödvändiga objektivitetet går förlorad eftersom litteraturkritikern blir alltför engagerad i det egna
budskapet. Metaforen ”verbal fäktning” används av Šk÷ma för att sammanfatta den position litteraturkritiken intar i försvarsställning mot den recenserade texten. Fantasi, patetik och hyperbol används som den subjektiva analysens redskap, vilket resulterar i en förvrängd textanalys.
Šk÷ma påpekar också att exillitauiska litteraturkritiker ofta använder sig av
stereotypa fraser, till exempel “Dostoevskijs djup” eller “vi behöver en
litauisk Schiller”. Kritiken riktas mot litteraturkritikerna för deras okunskap
om västerländsk litteratur som leder till att litauiska skönlitterära texter i
stället jämförs med rysk litteratur. 351 Šk÷ma konstaterar att den exillitauiska
litteraturkritikern är ointresserad av allt som inte är litauiskt, men koncentrationen på allt det inhemska bidrar både till författarens och till
litteraturkritikerns isolering. 352 Man kan därmed säga att den egna, i detta
fall exillitauiska, kretsen stängs för omvärldens inverkan och den egna kulturen blir surrogat för alla inflytanden som kommer utifrån och som betraktas
som potentiellt hotfulla.
Šk÷ma benämner sådana litteraturkritiker som en utdöende litterär rörelse i
en översiktsartikel från 1955. 353 Šk÷ma är i denna text oerhört sarkastisk,
samtalstonen subjektiv och den egna kluvna positionen börjar bli påtaglig.
Även om litteraturkritikens nya generation, som närmar sig den västerländska traditionen omnämns, koncentrerar Šk÷ma sig på den grundläggande analysen av den litteraturkritik som, enligt honom, dominerar den litauiska litterära diskursen.
Artikeln handlar delvis om den exillitauiska litteraturkritikens rådande
förhållningssätt till psykoanalysen och skildringar av sexualitet. Eftersom
Šk÷ma även tidigare beskyllt litteraturkritikerna för att vara alltför puritanska
och dogmatiska kan man ana att många fann hans inställning till det hela
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något bekymmersamt.
Vi kan därmed se hur Šk÷ma raljerar över de exillitauiska litteraturkritikerna, som betraktar sig själva som normala människor
utan något medvetande och som har förnuft som utstrålar absolut sanning.
”Den viktigaste utgångspunkten [hos dem – V. C.] är meningen som kommer
fram genom en absolut kännedom av sanning. Enligt denna mening avgörs
355
nya böckers värde, författarens lämplighet eller förteckning.” Šk÷ma observerar dock att detta materialistiska synsätt på människan kompletteras
med vissa litteraturkritikers tro på författarinspirationens mystik, vilket gör
att åsikterna i den exillitauiska litteraturkritiken ibland blir inkonsekventa.
Den riktiga faran finns dock, enligt Šk÷ma, i litteraturkritikers övertygelse
om att de har tillgång till den absoluta sanningen om litterära texter och författare. När litteraturkritiker förespråkar vissa värderingar, formspråk och
gestaltande framför andra blir texterna som motsvarar den önskade mallen
priviligierade. Šk÷ma liknar denna obalans vid en litteraturutveckling i en
diktaturstat där konstens främsta uppgift blir att representera ett ideologiskt
budskap, vilket så småningom leder till utjämning av de ”godkända” texternas kvalitet. Han skriver: ”Författarens stig är rak utan att han ser sig omkring, söker, går vilse. Resultatet blir en tråkig skrivning som har anspråk på
absolut sanning.” 356
Šk÷ma menar att en autokratisk litteraturkritiker därmed uppfattar sin uppgift som värdering av de skönlitterära texterna. När texterna har ringats in
som antingen bra eller dåliga betyder det i praktiken godkännande eller förkastande av själva boken. Textens goda egenskaper betyder i detta sammanhang deras överensstämmelse med utstakade litterära normer och sådana
”godkända” egenskaper tillskrivs i förlängningen författaren. Šk÷ma ironiserar nedan över detta: ”Om den goda bokens författare får vi veta att han är
‘exotisk’, ‘meningsfull’, ‘djup’ (jag vet inte varför ‘djup’ för mig supponerar
‘bottenlös’), ‘med en äkta litauisk själ’.” 357 Att litteraturkritiken i den exillitauiska litteraturen fungerar som ett starkt normgivande instrument och på
olika sätt gynnar de texter som motsvarar förväntningarna upplevs av Šk÷ma
som hämmande både för den enskilde författaren och för hela litteraturens
utveckling.
Šk÷ma konstaterar att sådan litteraturkritik medför att antalet klichéer ökar
i litteraturen. Ett exempel som analyseras närmare är begreppet ”det förlorade paradiset” som, enligt Šk÷ma, har fått en alldeles säregen klang både hos
exillitauiska litteraturkritikerna och hos författarna. ”Det förlorade paradiset”
får innebörd av barndomsnostalgi som varken härstammar från författarens
eller från litteraturkritikens traumatiska barndom, utan från existentiell sak354
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nad av hembyn och lantkulturen. Denna brist kompenseras genom skildringar om livet på landet som dominerar i den exillitauiska litteraturen och litteraturkritiken medverkar genom att ”godkänna” dem.
Šk÷ma iakttar att flykten från hemlandet inte är den enda anledningen till
detta fenomen som, enligt honom, är typiskt för den exillitauiska litteraturen
och litteraturkritiken. Han förklarar: ”[…] vår författare var utvandrare även
i det fria Litauens tider. Även i den västerländska Kaunas kände han sig
358
När Šk÷ma förklarar begreppet ”det förlorade
bortförd från sin hemby.”
paradiset” som litteraturkritikens omedvetna rörelse ”back to the womb” är
han inspirerad av psykoanalysen. Det innebär ett sätt att återvända till barndomens trygghet som genererar idealiserade barndomsminnen och förvandlar det förlorade förflutna till ett ständigt paradis. Sådana minnen är dock,
359
enligt Šk÷ma, medvetet eller omedvetet förfalskade.
Detta litterära fenomen medför att skildringar av illusioner framställs som
den sanna verkligheten i exillitauiska skönlitterära texter. Šk÷ma betonar att
även det mänskliga minnet förfalskar och förvränger minnesbilderna och
hänvisar till en så kallad idealiseringsparadox som gör att ”[…] även ‘det
förlorade helvetet’ kan förvandlas till ‘det förlorade paradiset’.”360
Denna minnesförfalskningsprocess fungerar hos litteraturkritikern som en
försvarsmekanism som ser till att skydda honom från de eventuellt upplevda
– och bortträngda – lidandena. Litteraturkritikern ställer i sin tur specifika
estetiska krav på författaren och hans texter, vilket Šk÷ma sammanfattar som
litterär snobbism som, enligt honom, också kan vara tecken på bortträngning
av traumat. Författaren hamnar därmed i ett dilemma. ”Av konstnären krävs
det att leverera lidanden utan bryta mot estetiska regler. Och om konstnären
visar verkligt lidande och hemskhet, blir han ändå tolkad utifrån det mjuka
361
‘estetiska’ hållet.”
Här kan man notera en schism mellan de två positioner som författaren
Šk÷ma och de omtalade litteraturkritikerna representerar. Man kan se författaren Šk÷ma och hans texter som företrädare för den litterära modernismen
som sakta tränger sig in i exillitauisk litteratur, medan litteraturkritikerna
fortfarande finns positionerade i den symbolism och nyromantik som rådde i
litauisk litteratur under 1930-talet. 362 Vi kommer strax att se hur denna
schism mellan författaren och litteraturkritiken har påverkat Šk÷mas bokutgivning. Att förklara denna schism som en konflikt mellan olika litterära
tidsåldrar som Šk÷ma och hans omtalande kritiker representerar är förmodligen inte tillräckligt. Šk÷mas analyser av den exillitauiska litterära rörelsen
punkterar flera myter som har florerat i hans språkmässigt avgränsade litterä358
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ra krets under 1950-talet och senare. Vissa av dessa, ofta outtalade, pretentioner kan upptäckas i landets litteraturkritik även idag. Kravet att respektera
författarens och litteraturkritikerns alster och person grundlägger den ”oinvigda” läsarens förhållningssätt till litteraturen och dess utövare, vilka därmed på ett närmast religiöst sätt upphöjs till de begåvade, de utvalda. Detta
krav är ofta en outtalad och underförstådd del av de litterära ”spelreglerna”.
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UTGIVNING OCH RECEPTION AV
ŠKöMAS PROSA

Novellsamlingen Glöd och gnistor
Šk÷mas första novellsamling Glöd och gnistor trycktes på bokförlaget ”Pat363
Novellsamlingen som består av sju noria” i Tübingen i Tyskland 1947.
veller och en pjäs har tryckts om i första volymen i författarens Samlade verk
(Chicago 1967). I slutkommentarerna uppger en av redaktörerna Kostas
Ostrauskas att fem noveller har blivit publicerade i exillitauiska tidningar
och tidskrifter innan de gavs ut i bokform. 364 Två noveller har dessutom
365
blivit översatta till engelska.
Pjäsen ”En kväll” (lt. vieną vakarą) sattes
upp på Augsburgs Litauiska dramateater i Haunstetten redan i november
1945; Antanas Šk÷ma både regisserade och spelade i föreställningen.
Novellernas tidigare publicering innebär att de inte var obekanta för den
exillitauiska publiken. Litteraturkritiken tycks inte ha ägnat så mycket uppmärksamhet åt Šk÷mas första prosabok. Först drygt tjugo år senare skrevs
det i ett översiktsverk om exillitauisk litteratur om det šk÷mianska kännetecknet ”den villkorslösa verklighetstrohet”, som löper som en röd tråd genom hela hans prosa och som märks redan i den första novellsamlingen Glöd
och gnistor. 366
I Glöd och gnistor presenterar författaren en ganska brokig samling av
kortare prosatexter som redan nu länkas samman av gemensamt tematiskt
fokus på krig och trauma. Novellsamlingen fungerar även som en upptakt till
363

”Patria” var ett bokförlag och tryckeri verksamt först i Vilnius 1939-1944 och senare i
Tyskland 1945-1950 och i USA 1950-1956. Bokförlaget gav ut läroböcker och litteratur på
litauiska och på andra språk; drygt 70 böcker finns utgivna. Bokförlaget delade också ut
litterära premier och deltog i olika evenemang, bland annat i Världsutställningen för bokförlag
i Sydafrikas republik 1948. Se mer om ”Patria” i Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius
“Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 2001, s. 376.
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”Uppe i bergen”, ”Klänning”, ”Egoist”, ”Kalender” och ”Björk och en människa”.
365
”Björk och en människa” och ”På sjukhuset”.
366
”Antanas Šk÷ma anses ibland vara en ganska otrolig författare. Det talas om okontrollerbara improvisationer, om frammarschen av medvetandekaos, om fruktansvärda drömmar, som
om verkligheten skulle vara vanställd, utan klarhet och saklighet, förvandlad till en dåres
overkliga och hemska grimas. Detta [sägs – V. C.] samtidigt som redan i hans allra första bok
novellsamlingen Glöd och gnistor (1947) förvånas vi av Šk÷mas villkorslösa verklighetstrohet
som skiljer honom från en stor mängd litauiska novellister.”, i ”Lietuvių literatūra svetur
1945-1967”, red. Kazys Bradūnas, Chicago Draugas 1968.
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utvecklingen av den avancerade berättarteknik som visas upp i författarens
sista text ”Isaak”. Viliūnas skriver: ”Författarens första bok som är novellsamlingen Glöd och gnistor (1947) uttrycker kanske ännu för mycket de
omedelbara krigserfarenheterna. Men i den kan man finna nästan alla senare
367
teman, filosofiska utgångspunkter och stilistiska grogrunder.”
Krigets tema fungerar i Šk÷mas prosa som en förevändning att skildra
traumat och de posttraumatiska konsekvenserna. Det är tidsperspektivet och
traumats omfattning som varierar och som framställs antingen som ett kort
omedelbart nedslag eller som ett pågående fenomen, som sträcker sig under
flera års period. Att skildra kriget som en självständig företeelse blir här
aldrig tillräckligt intressant. Berättelserna fokuserar i stället på gestaltningen
av inre och yttre störningar som kriget orsakar hos de gestaltade människorna.
Nedanstående citat sammanfattar träffande det tematiska motivvalet i Antanas Šk÷mas noveller, men kan också fungera som ett angenämt exempel på
många litteraturkritikers felbedömning av författarens prosa.
Här finns både flyktinglägrens verklighet (scenskildringen ”En kväll”) och
den tyska tidens motståndsrörelse (novellen ”Kalendern”), judeutrotningen
(Fångad”) och bilderna på flykten från Litauen (”En björk och en människa”). Här finns både en filosofisk reflexion om den sönderslagna världen
när kriget förstås som den Elaka Gudens triumf (”Nattens tystnad”) och en
bild på tillvarons orättvisa, stiftad på chockestetiken (”På sjukhuset”). I novellen ”En klänning” skildras även den amerikanska storstaden som likgiltigt
tuggar på den lilla människans smärta och lycka. 368

Begreppet chockestetik tillämpas på novellen ”På sjukhuset”, som slutar
med en skildring av två barns död på ett sjukhus i Tyskland efter Andra
världskriget. Den tyska pojken Wolfgang kvävs av en chokladbit som han
inte kan tugga och den litauiska flickan Rita avlider i sviter av en halsoperation. Citatet illustrerar hur den litauiska litteraturkritiken mer än fyrtio år
senare fortfarande speglar den tidigare omtalande litterära konventionens
krav på skildringar av en illusionsvärld, medan gestaltningen av en sådan
sann verklighet som författaren ser den brännmärks med ett negativt laddat
begrepp chockestetik.
Det förklarar också varför den första novellsamlingen inte fick så mycket
negativ uppmärksamhet trots att den i viss mån bröt mot den litterära konventionen. Berättelsens struktur är i denna novellsamling schematisk, gestalterna ges en röst som inte är deras egen och som tvingar dem att agera enligt
författarens uppfostrande linje (novellen ”Egoist”). Författaren visar tydligt
att han ställer sig på den goda gestaltens sida som i en något högtravande
367
368

Viliūnas, Giedrius, “Aistringas tikrumos ieškotojas”, i Gimtasis žodis, 1991, nr. 11., s. 4.
Ibid.
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skildring kämpar modigt för Litauens frihet (novellen ”Kalendern”); det gör
att den tidiga novellens gestalt agerar som en förkunnare av en viss ideologi.
Det finns även episoder som öppet förespråkar genuint litauiska traditioner
framför den hotfullt moderna, kakafoniska, stadens anakroni (novellen
”Klänning”) och som visar en patriarkalisk hedersbetonad relation mellan en
man och en kvinna (novellen ”Uppe i bergen”).
Dessa noveller bör dock ses som en upptakt till författarens litterära utveckling. Man kan ana framväxten av skildringar av det mänskliga lidandet
som symptom på och resultat av ett krigstrauma (”Nattens tystnad”, ”Fångad”). Man kan även skönja parentetiska skildringar av det traumatiserade
mänskliga medvetandet och dess psykiska och fysiska uttryck (”Björk och
en människa”, ”Klänning”). Även de grundläggande filosofiska ståndpunkterna börjar få form (”Nattens tystnad”, ”Leendet”) till exempel genom den
tvåfaldiga gudsbilden som en kamp mellan två binära motsatser (”Nattens
tystnad”), som senare flyttas ut till kontrasternas kollision i det mänskliga
medvetandet (”Isaak”). Förhållningssättet till Gud förblir komplicerat och
föränderligt i hela författarskapet. Mannens övergrepp på kvinnan gestaltas
här som en tragiskt sönderslagen kärlek (”Uppe i bergen”) eller som den
starkes överordning över den svaga (”Fångad”), men det finns också antydan
till framtida, mer vågade, skildringar av sexualitet.

Novellsamlingen Den heliga Inga
Antanas Šk÷ma avslutade sin andra prosabok Den heliga Inga i Chicago
1951. 369 Boken gavs snart ut av den ansvarige utgivaren V. Civinskas på ett
exillitauiskt bokförlag ”Terra” i Chicago. 370 Författarens andra novellsamling består av tre långnoveller: ”Soliga dagar”, ”Apokalyptiska variationer”
och ”De tre berättar om ett tåg”.
Långnovellen ”Soliga dagar” består av nio självständiga betitlade noveller
och har en intressant inre struktur. Den röda tråden i berättelsen som knyter
ihop novellerna är familjen Vileikis som befinner sig på flykt i inbördeskrigets Ryssland och Ukraina under första världskriget. Berättarperspektivet
växlar mellan de tre huvudpersonerna: den kirgisiska modern Vera, den litauiske fadern Antanas och deras åttaårige son Martynukas.
Berättarperspektivet i långnovellen ”Apokalyptiska variationer” fragmenteras mellan den sextonåriga handikappade flickan Dorothy Brown och den
369

Kostas Ostraukas uppger att Den heliga Inga egentligen kom ut i februari 1953 även om
boken brukar räknas till utgivningen av år 1952.
370
Bokförlaget ”Terra” fanns i Chicago 1951-1965. Förlaget grundades av V. Saulius som
överlät verksamheten till V. Civinskas 1952. ”Terra” gav mestadels ut skönlitteratur, cirka 70
titlar finns utgivna. Se mer om ”Terra” i Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius “Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas” 2001, s. 507.
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hemlöse Louis Smith i Chicago, med många nedslag i den omgivande storstadens verklighet, som gestaltas med hjälp av alluderande och rikt bildspråk.
Långnovellen ”De tre berättar om ett tåg” är också ett formmässigt experiment. Den består av två betitlade noveller och en pjäs med samma medverkande huvudpersoner Ignas Skaidra och hans älskade Inga.
Novellsamlingen Den heliga Inga fick negativ uppmärksamhet redan före
utgivningen. Kostas Ostrauskas som har studerat brevväxlingen mellan författaren och bokens ansvarige utgivare beskriver detaljerat hur kontroversen
med flera inblandade såg ut.
Ostrauskas nämner hur utgivaren Civinskas vid ett tillfälle skriver till
Šk÷ma och uttrycker oro över några episoder i boken, som kan komma att
underkastas den rådande amerikanska lagstiftningens censur. Följande avsnitt i brevet citeras: ”[…] när man redan var på väg att slutföra sättningen
av boken, gjorde utomstående personer förläggaren uppmärksam om att det
fanns ‘svordomar’ och ‘farliga situationer’ i texten och varnade att förlaget
371
Anledningen varför
på grund av dessa kan få ‘bekymmer med lagarna’”.
utgivaren vänder sig till författaren med frågan om han kan tänka sig att göra
föreslagna ändringar i den tryckfärdiga texten uppges vara hans rädsla för att
trycka en bok som inte motsvarar den rådande amerikanska lagstiftningen.
Det kan dock vara relevant att fråga sig om det var alldeles riktigt eftersom
de amerikanska censorerna förmodligen skulle ha haft svårigheter att kontrollera [och dessutom fälla för lagbrott – V. C.] ett förlag och en bok som
gavs ut på ett så pass litet språk som litauiska. Som vi kommer att se var
Civinskas förmodligen bekymrad över den litauiska läsarkretsens sågning av
boken, vilken i fortsättningen skulle kunna vålla ekonomiska problem för
förlaget.
Kostas Ostrauskas anger att de rekommenderade ändringarna förmodligen
inte var alltför omfattande utan handlade om författarens ordval och enstaka
satser. Utan tillgång till manuskriptet har de dock varit omöjliga att precisera.
Kostas Ostrauskas uppger att Šk÷ma gick med på att göra de efterfrågade
ändringarna, men de citerade avsnitten i originalkorrespondensen visar den
rätta stämning som tycktes råda mellan utgivaren och författaren. I svarsbrevet till Civinskas raljerar Šk÷ma igen. Han intygar förläggaren om att han
respekterar pengarna som utgör drivkraften för affärsverksamheten ”bokutgivning” och med bugning och respekt för de kyska läsarna lovar att förinta
svordomarna som ogräs. Bakom författarens sarkastiska inställning döljs
samma missnöje och irritation över de okunniga läsarna som vi tidigare har
sett i de publicistiska texterna. Šk÷ma skriver att han finner kravet att rätta
”Apokalyptiska variationer” fånigt och skrattretande, men han går till slut
371

Ostraukas, Kostas “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos raštų
leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 479.
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motvilligt med på att bemöta utgivarens krav. Dock passar han samtidigt på
att meddela utgivaren med en gäckande sammanfattning av sin arbetsmetod:
ett klassiskt förslag från de kunniga litteraturvetarna, det vill säga att han
372
finner det enklast att stryka de omtvistade textstyckena.
Det kan vara aktuellt att bilda sig en egen uppfattning om de omdiskuterade avsnitten i Den heliga Inga som nämns i utgivarens brev till författaren.
Det handlar tre episoder om i ”Soliga dagar” och ”Apokalyptiska variationer”, som har ansetts vara opassande och som alla har en gemensam nämnare, nämligen skildringar av sexualitet. Scenen i novellen ”Murksa”, ”Soliga
dagar”, gestaltar ett krigsövergrepp när en kvinna våldtas av flera rödarmister. Här skildras även den nioårige pojken som för första gången iakttar en
sexuell akt och som blir sexuellt upphetsad. Den råa tonen i samtalet mellan
den bajsande hemlöse Louis Smith och en neger i avsnitt 11, ”Apokalyptiska
variationer”, och samlagsscenen mellan tonåringen Dorothy Brown och Joe
Parker, avsnitten 30-32, är de andra två scenerna som genom bildspråk och
tematik associerar med ”Isaak”.
Ostrauskas namnger också en diskussion om vem som skulle stå som ansvarige utgivaren för Den heliga Inga, som pågick bland förlagets tidigare
ägare, den nuvarande ägaren och författaren. Denna diskussion blev aktuell
på grund av de tidiga reaktionerna på de så kallade problematiska episoderna
i texterna. Efter många samtal slöts en överenskommelse om att författaren
skulle göra de rekommenderade ändringarna och bokförlaget “Terra” då
373
Det innebar att förlagets ägare Civinskas
skulle stå för bokens utgivning.
vid detta skede fortfarande var intresserad av att se till att boken utgavs av
”Terra”.
Oavsett ändringarna blev mottagandet av Den heliga Inga inte så positivt.
Många läsare reagerar negativt, litteraturkritikerna skriver fällande recensioner, medan vissa tidningar och tidskrifter vägrar att överhuvudtaget trycka
författarens texter i framtiden. Flera kommentarer talar sitt tydliga språk, till
exempel följande: ”Det räcker med bilderna på hundmoral i den litauiska
boken” 374
Dissonansen mellan boktitelns associationer till kristendomen och bokens
innehåll som av många uppfattades som skandalöst irriterade de djupt troende katolikerna som dominerade den exillitauiska läsekretsen. En upprörd
recension från 1953, citerad av Ostrauskas, diskuterar textens bristande moral och osedlighet som ansågs kränka de troende.
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Ibid., s. 480.
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När man håller i boken Den heliga Inga ser det av titeln ut som att det nästan
är en religiös bok. Emellertid finns det ställen i texten som, enligt vår kännedom, tidningarna har (till exempel Nyheter) vägrat trycka på grund av alstrets
bristande moral och sakernas framställning på ett sådant sätt som inte passar i
375
ett sedligt sällskap och desto mindre i tryck.

Denna artikel som har tryckts i den högerorienterade tidningen Draugas visar
att åsikterna om Antanas Šk÷mas prosatexter, som förmedlas av den exillitauiska pressen går isär, åtminstone vid tidpunkten för utgivningen av Den
heliga Inga. Den ovannämnda tidningen Draugas refuserar till exempel novellen ”Glasmänniskan” som senare trycks senare i tidskriften Atspindžiai
376
(sv. reflexioner).
Samma nummer av Atspindžiai trycker i samband med Den heliga Ingas
utgivning ett inlägg från författaren som besvarar frågorna om bokens uppkomst, skaparanda och skrivande. Šk÷ma förklarar att han har svårigheter
med att finna lämpliga teman och historier. Man kan ana den šk÷mianska
ironin framskymta när författaren beskyller sin uppväxttid i staden för att
kunskaperna om livet på landsbygden fattas; Šk÷ma säger sig alltså inte känna landsbygden tillräckligt för att kunna skriva om den. Med denna något
syrliga upptakt försöker han bemöta litteraturkritikernas anmärkningar om
sina prosatexter.
Författarens ton blir betydligt mer hetsig när han refererar till den tidigare
tryckta prosatexten ”Sång” som senare ges ut i novellsamlingen Celesta.
Litteraturkritikern har tidigare kommenterat texten som ett exempel på supermodernitet och onormalt skapande, vilket självfallet irriterar Šk÷ma som
går till angrepp för att försvara texten.
Det var inte så länge sedan som jag föll i högmod när en av mina recensenter
kallade min ”Sång” schizofren. Jag trodde att jag hade blivit begåvad med de
stora geniernas gnista. Jag besökte till och med två läkare som, efter att ha
undersökt mina ögon, knackat på mina knän och ställt provokativa frågor,
fann i mig enbart spår av vanlig nervositet som präglade de växter som hade
blivit omplanterade av en valhänt trädgårdsmästare. 377

Šk÷ma driver med litteraturkritikerna som feltolkar hans prosa genom att ta
upp paralleller mellan psykisk sjukdom och konstnärlig genialitet. Han uppmärksammar därmed att de skönlitterära texterna ses som symptom även för
författarens sinnessjukdom.
Ironin kommer här att beteckna författarens alltmer tilltagande frustration
över den inskränkta litauiska läsaren. I samma inlägg finner Šk÷ma dock ett
375

Ibid. Ostrauskas citerar här en artikel i Draugas (1953-03-17).
Uppgiften om att tidningen Draugas har refuserat “Glasmänniskan” refererar till ett brev
som Šk÷ma skrev till tidningsredaktören Prunskis 1952. Novelen trycktes i sin helhet i
Reflexioner 1953, nr. ½, ss. 22-24. Se mer om detta i Ibid., s. 481.
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strukturellt begrepp för företeelsen och namnger litteraturkritikernas sedlighetsjakt och läsarnas inskränkthet som censur. Han skriver: ”[…] Den heliga
Inga är avsedd för vuxna. Ungdomar får läsa den enbart efter föräldrarnas
och deras lästa tidningars strängaste censur [min markering – V.C.]. Om det
ändå ryms två motsatta recensioner i samma tidning rekommenderar man val
378
av det negativa eftersom förnekandet alltid är mer positivt än tvivel.”
Den moderna litteraturkritiken har ägnat förhållandevis lite uppmärksamhet åt denna novellsamling. Litteraturforskaren Jūrat÷ Sprindyt÷ nämner i sin
monografi Litauisk långnovell den innovativa formen som författaren har
använt sig av. ”‘Soliga dagar’ är en novellberättelse med symmetrisk och
renodlad struktur. Denna helhetliga genreform kunde ha fått många perspektiv inom kortromanen, men förblev enbart Janavičius och Šk÷mas upp379
täckt.”
Litteraturforskaren påpekar att genren novellberättelse, som hon
definierar som en novell som består av självständiga noveller, inte har utvecklats i litauisk litteratur. Enligt Sprindyt÷, lider den litauiska novellen av
sådana svagheter som alltför rörig fabel, avsteg från huvudberättelsen som
gör texten överbelastad och svårigheter med materialavgränsning.
Litteraturforskaren Rimvydas Šilbajoris iakttar att det endast finns en gestalt i Antanas Šk÷mas prosa, som ibland splittras i flera personar och att
hela världen visas genom hennes medvetande. Det är oväsentligt, påpekar
Šilbajoris, om denna gestalt också är Antanas Šk÷ma eller inte. Šilbajoris gör
också en åtskillnad mellan novellens yttre handling, familjens eskapader i
Ryssland som slutar med deras avrättning, och novellens inre handling som
fokuserar på den lille pojkens Martynukas övergång till himmelen och Gud.
Episoden som skildrar Martynukas som tror på lekkamratens Vasjkas lögner
om Guds uppenbarelse och gör sig illa genom att hoppa ner från staketet ses
som en skildring av pojkens poetiska natur. Det faktum att Martynukas
skildras som poet förklarar Šilbajoris som hans bristande förmåga att skilja
mellan verklighet och mirakel, något som han också iakttar hos huvudpersonen Antanas Garšva i romanen Det vita höljet.
Denna intressanta tolkning, som leder litteraturforskaren till analysen av
novellsamlingens centrala teman döden, Guden och kärleken, verkar dock
vara alltför lite förankrad i den skönlitterära texten. Šilbajoris artikulerar de
eventuella likheterna mellan barnet och den vuxna poeten som gestaltas i
Šk÷mas olika texter, men den framhävda associationen kan också betraktas
som slumpmässig eller som återkommande i författarens flera andra verk.
Tolkningen känns helt enkelt inte tillräckligt stringent; när litteraturforskaren
fokuserar på den kreativa människans skildring i författarens prosa tappar
han lätt bort de skillnader som ändå finns när Šk÷ma gestaltar barnet i ”Soliga dagar” och den vuxne mannen i Det vita höljet.
378
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1996, s. 222.
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Šilbajoris gör en annan intressant iakttagelse om att verkligheten i Šk÷mas
texter inte existerar självständigt för att handlingen skall skjutas framåt utan
“är” som en saga som gestalterna skapar och utformar på liknande sätt som
380
hos Dostoevskij.
Litteraturforskaren förklarar denna narrativa tekniken
med författarens dramaturgiska erfarenheter, som har bidragit till en sådan
gestaltning av verkligheten som skiftar på samma sätt som dekorationerna på
en scen.
När litteraturforskaren Algis Kal÷da iakttar hur författaren sätter ihop berättelsens handling påminner det om Šilbajoris ovannämnda association till
teatern. Kal÷da skriver att “[…] händelserna i romanen komponeras utifrån
individuella ‘spelregler’, som inte sällan strikt bestäms av författaren och
381
som påminner om regissur”.
Skildringen av Gudsbilden och det eviga livet efter döden tolkas av
Šilbajoris som statiska självständiga enheter vare sig utan början eller slut.
Skildringen av Gud och livet efter döden betraktas som separata tema som
studeras i författarens valda texter. Šilbajoris konstaterar att livet efter döden
och Gud i förlängningen kan ses som ekvivalenta filosofiska idéer som inte
leder novellens människa vidare.
I ”Soliga dagar” tolkar Šilbajoris den šk÷mianska framställningen av livet
efter döden som en evig och omöjlig rigiditet av stunden före döden och
översätter det som ett sätt att uttrycka evighetens meningslöshet. Han poängterar att de onaturliga krafterna som förekommer i ”Soliga dagar” där pojken
Vaskas gestalt fungerar som exempel inte är äkta som Dantes himmel och
helvete utan skapade av författaren som en del av hans filosofiska sökande
och hypotes. 382 Man kan dock ställa sig frågande till hur någonting i en
berättelse i en skönlitterär text överhuvudtaget kan värderas som verkligt,
sant eller äkta även om den skönlitterära texten skulle ha uttalade avsikter att
avbilda den faktiska verkligheten. Vi ser även här att det gestaltade i Šk÷mas
texter läses som om det var sant och hur lätt gränserna mellan författaren,
den faktiska och den imaginära verkligheten suddas ut.
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Denna slutledning är i synnerhet komplicerad att återge. Genom att översätta det aktuella
stycket ger jag förhoppningsvis avhandlingens läsare möjligheter att bilda sig en egen uppfattning om detta. ”[…] i Šk÷mas skapande har inte verkligheten sin självständiga existens där
en handling skulle kunna utvecklas, något som Turgenjevs verklighet har, men den är i själva
verket som en saga skapad av gestalterna själva, och den uppenbarar sig, försvinner, förändras
efter gestalternas upplevelser, i likhet med Dostojevskijs skapande, eller snarare som dekorationer på scen. Inte förgäves är Šk÷ma skådespelare och välbekant med teater.” i Šilbajoris,
Rimvydas, “Žmogus Antano Šk÷mos kūryboje”, i Egzodo literatūros atšvaitai, Vilnius
“Vaga” 1989, s. 459.
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Kal÷da, Algis, Romano struktūros metmenys, Vilnius “Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas” 1996, s. 54.
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Šilbajoris, Rimvydas, “Žmogus Antano Šk÷mos kūryboje”, i Egzodo literatūros atšvaitai,
Vilnius “Vaga” 1989, s. 460f.
155

Novellsamlingen Celesta
Šk÷mas tredje och sista novellsamling Celesta, tillägnat hustrun Janina, gavs
383
ut på bokförlaget ”Nida” i London 1960.
Celesta består av fyra långnoveller: “Olofern” som består av novellerna
“Steg och trappor”, “Nostalgi” och “Promenad”, “Žilvin÷÷li” som består av
14 avsnitt och som därmed formmässigt anknyter till “Apokalyptiska variationer”, “Fredag” med självbetitlade “Brandmän på väg” och “I början fanns
de två” samt “Medföljarna” som består av novellerna “Sång”, “Hav” och
“Madonna”. I denna novellsamling fortsätter författaren att experimentera
med novellgenrens form, vilket kan kännas igen från de tidigare
novellsamlingarna. Det rör sig om jagcentrerade texter, bildspråket är som
tidigare alluderande och alltmer fragmentariskt och berättelsen rör sig mellan
sådana ytterligheter som gestaltens personliga reminiscenser och allmängiltiga imaginära symboler.
Ostrauskas uppger att författaren skrev novellerna i Brooklyn redan 1950
och 1951, medan delen ”Žilvin÷÷li” slutredigerades 1954. Enligt uppgifter
från Ostrauskas, finns inga manuskript förutom ett blad med innehållsförteckningen bevarade. Det visar att författaren i början har tänkt sig en annan
struktur, med en femte del i novellsamlingen som bestod av fyra dikter från
1954. Ostraukas citerar författarens brev till förläggaren Civinskas (1952)
som avslöjar att Šk÷ma hade svårt att hitta ett tillräckligt abstrakt titel för ett
självbiografiskt verk. Han bestämmer sig till slut för celesta som också fungerar som ett tematiskt motiv i novellsamlingen.
Ostrauskas gör en intressant biografisk association mellan den valda titeln
och novellen ”Nostalgi” som utgör en del av långnovellen ”Olofern”.
Denna titel […] bör direkt anknytas till Šk÷mas omtyckta Bartóks verk
“Musik för stråk, trummor och celesta”, som han felaktigt kallar koncert och
nämner i Celestas “Nostalgi” (s. 273.): “Kanske spelar jag upp Béla Bartóks
skiva. Koncerten för stråk, trummor och celesta. Celesta är som en hammare.
384
Den hamrar mina pappersbilder”.
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”Nida” var ett bokförlag med en bokklubb som verkade vid aktiebolaget “Lietuvių namai”
(sv. litauiskt hem) i London under 1954-1991. Bokförlaget drevs av V Dargis (1954-1957 och
1983-91), Kazimieras Bar÷nas (1957-1973 och 1978-1983) och J Lūža (1973-1978). Drygt
100 boktitlar gavs ut och de flesta böckerna var skönlitterära. 1958-1963 gav bokförlaget ut
en revy av valda litauiska ämnen som hette Rinktin÷ (sv. det samlade) och som bestod av 14
band. Mellan 1964 och 1980 gavs den litterära årsboken ”Pradalg÷s” ut. Se mer om ”Nida” i
Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius “Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 2001,
s. 357.
Kostas Ostrauskas noterar att boken Celesta egentligen såg dagens ljus i början av 1961.
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Ostrauskas, Kostas, “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos
raštų leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 484.
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Bokförlagets “Terra” ägare och den tidigare novellsamlingens Den heliga
Inga utgivare Civinskas kunde först tänka sig att ge ut boken. Det framgår i
ett brev som Šk÷ma skrev till Civinskas i augusti 1952 att författaren ville
publicera den nya novellsamlingen samtidigt som Den heliga Inga, det vill
säga redan 1952. Med detta ville författaren bevisa för sina läsare och litteraturkritiker att han på samma gång klarade av att leverera olika texter utan att
upprepa sig. I samma brev uppgav Šk÷ma att även ett annat exillitauiskt
bokförlag visade intresse för novellsamlingen.
Det var Civinskas som i ett brev till författaren noterade att ”[…] boken är
385
‘nervös, upprorisk, en inte alldeles oskyldig flicka’ […]”.
I början var det
tänkt att ge ut boken i slutet av 1952, men utgivningen dröjde så länge som
till 1957. Novellsamlingen försvann sedan från förlagets utgivningslista.
Šk÷ma hann ta tillbaka manuskriptet och erbjuda texterna till organisationen
“Santara” som, enligt Ostrauskas, visade preliminärt intresse för boken utan
386
att lova någonting konkret.
När Šk÷ma inte lyckades att hitta förläggare i USA vände han sig genom
Kazimieras Bar÷nas till bokförlaget “Nida” i London, som under samma tid
höll på att ge ut romanen Det vita höljet. “Nida” lovade att ge ut Celesta
först efter att romanen hade kommit ut, men utgivningen dröjde. 1959
började “Santara” överväga att trycka Celesta, men “Nida” försäkrade
författaren om att boken snart skulle komma ges ut. ”Vid årsskiftet 19601961 var Šk÷ma redan på väg att ta tillbaka sitt manuskript, men vid den
tidpunkten var boken redan i bokbinderiet. Till slut kom Celesta ut i början
av 1961. Den kom inte ut som en ordinarie utgåva i Nidas bokklubb utan
som en separat bok.” 387

Romanen Det vita höljet
Romanen Det vita höljet är förmodligen Antanas Šk÷mas mest kända text i
Litauen och litteraturkritikerna har ägnat mycket uppmärksamhet åt denna
roman som har tryckts om i många nya utgåvor.
Det vita höljet består av en inledning, femton kapitlen och en epilog. Huvudpersonen Antanas Garšva är en poet som har flytt från det ockuperade
Litauen och arbetar nu på en hiss i hotellet ”Statler” i New York. Romanen
skildrar Garšvas nuvarande liv, hans komplicerade kärleksrelation med den
385

Ibid., s. 485.
Federationen “Santara-Šviesa” (sv. ljus enighet) grundades 1957 som en förening av
studentrörelsen “Šviesa” (grundad i Thübingen 1947) och den liberala
ungdomsorganisationen “Santara” (grundad i USA 1954). Se mer om detta i
http://lt.wikipedia.org/wiki/Santaros-%C5%A0viesos_federacija
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Ostrauskas, Kostas, “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos
raštų leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 486.
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gifta kvinnan Elena, det monotona arbetet på hotellet och den tilltagande
sinnesförvirringen. Några av de femton kapitlen kallas för anteckningarna
som huvudsakligen fokuserar på händelserna i Garšvas förflutna. På det sättet påminner berättelsens utformning i Det vita höljet om författarens sista
långnovell ”Isaak”.
Enligt Ostrauskas, skrev Antanas Šk÷ma romanen mellan 1952 och 1954.
Den påbörjades i Brooklyn, största delen skrevs i Montreal och avslutades i
Brooklyn. Hela manuskriptet förutom titelbladet finns kvar. Texten består av
343 handskrivna sidor som har numrerats om från sidan 57. Sidorna 30-52 är
maskinskrivna eftersom de förmodligen skulle publiceras med en särskild
titel ”KELTUVAS: Fragmentas iš knygos tuo pačiu pavadinimu” (sv. hiss:
ett fragment ur en bok med samma namn) som senare har strukits. Här finns
också författarens infogade efternamn och en egen numrering av sidorna från
388
1 till 23.
Ostraukas skriver att Šk÷ma troligtvis har påbörjat arbetet med romanen
samtidigt som Den heliga Inga gavs ut. I ett brev till prästen Prunskis som
var redaktör på tidningen Draugas skriver nämligen Šk÷ma om sitt nya arbete på ”Statler” hotell i New York som innebär många turer med hiss. Dessa
turer benämns av författaren som flygningar upp och ned. Eftersom en liknande fras finns i romanen får detta Ostrauskas att tro att romanens första
titel Hiss antagligen var självbiografisk.
Ostrauskas citerar också den delen i Šk÷mas brevväxling med romanens
tilltänkte utgivare Civinskas, som visar hur författarens arbete med romanen
har fortskridit. Civinskas tycks tidigt ha visat intresse för romanen samtidigt
som han skrev till författaren att “[…] för mig har det redan berättats så
mycket [om romanen – V.C.] att jag genast börjar hysa farhågor.” 389
I ett svarsbrev försöker författaren stilla förläggarens oro genom att jämföra den påbörjade romanen med sina tidigare verk. Šk÷ma lyfter fram de delar
i texten som kan tänkas tilltala hans redan nu kritiskt inställda läsare och
litteraturkritiker. Šk÷ma skriver: ”Romanen kommer att bli en enmans tragedi. Erotiken hamnar inte i första plan. Stilen är inte så ‘esoterisk’ som i Celesta och mer tillgänglig för folkmassan. Det finns fler intellektuella färger.
Den heliga Ingas skärpa kommer bokstavligen inte att finnas. Och överhu390
vudtaget hör detta till en avlägsen framtid.”
Att Šk÷ma inte upplevde svårigheter i det pågående skrivarbetet med Det
vita höljet verifierar ett brev som han skrev till poeten Alfonsas NykaNyliūnas 1954 och som citeras av Kostas Ostrauskas. Šk÷ma skriver att han
ser Det vita höljet som en slutpunkt i sin författarkarriär. När han benämner
sin litterära karriär som ett förlorat spel andas inställningen till det egna skri388

Delarna av detta fragment trycktes i tidskriften Aidai (lt. ekon).
Ostrauskas, Kostas, “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos
raštų leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 493.
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Ibid.
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vandet förtvivlan och vanmakt. Det framgår dock att författaren inser att
dessa uttalanden låter något melodramatiska.
Šk÷ma erbjuder också en analys av de brister som han ser i sitt författarskap som ställs i en historisk kontext.
Jag kan bara säga att exhibitionismen som även uttrycks inom litteraturen
måste vara fullkomligt naken. Detta har jag inte lyckats att uppnå. De stora
mästarna som jag läser väcker alltid en förnimmelse av skuldkänsla och bristande förmåga inom mig. Detta smärtar och den smärtan har för mig ingen
mening som den till exempel har för många andra som ser lidandet som en
välsignelse. 391

Här avslöjar Šk÷ma hur smärtsamt medveten han är om sin egen otillräcklighet som prosaförfattare. Han säger explicit att den skillnad som han ser mellan sina texter och prosans mästerverk väcker känslor av skuld och otillräcklighet. Šk÷ma försöker beskriva en ytterst subjektiv känsla som kan sammanfattas som kreativitetens egen destruktionskraft som vänds inåt, mot skaparkraften själv. Detta dilemma - att vara otillräcklig som konstnär –
återkommer som motiv i romanen Det vita höljet och även i långnovellen
”Isaak”.
Ostraukas uppger att Antanas Šk÷ma avslutade den första romanversionen
Hiss redan på hösten 1954 och överlämnade den till Civinskas. Utgivaren
vågade dock inte ge ut boken utan returnerade manuskriptet tillsammans
med ett svarsbrev där han förklarade anledningen till sitt agerande. Utgivaren, som ändå uttrycker intresse för bokens nydanande form och teman,
skrämdes av skildringarna av sexualitet, frigjord kärlek och huvudpersonen
Garšvas emotionella och fysiska nakenhet. Civinskas bävar dock, med all
rätt, för läsarnas kraftiga motreaktioner och refererar till Den heliga Ingas
uteblivna framgång inom den exillitauiska läsarkretsen. Även här pekar ut392
givaren på erotiska skildringar som anledning till bokens ”misslyckande”.
Ostrauskas uppger att författaren inom kort rekommenderade romanens
manuskript till andra förläggare, bland annat till bokförlagets ”Terra” tidiga-
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Första delen i brevet lyder så här: “Jag har förlorat mitt spel. Det stämmer att Hissen nästan är avslutat. Tillsammans med den tar min litterära karriär slut. En gång i tiden gjorde jag
på samma sätt slut med teatern. Och nuvarande tillfälliga skrivarbeten är inte alltför allvarliga.
En och annan scen (vilken underbar term!) som jag kanske får skriva kommer att tillhöra dem.
Förlorandets orsak är väldigt uppenbar för mig, men här bör man redan skriva en noggrann
självpsykoanalys, som inte ryms inom brevets ramar och som inte nödvändigtvis blir intressant för Er.”, i Ibid., s. 499.
392
Det aktuella stycket i utgivarens brev till författaren citeras härmed: ”Boken är intressant
och ny för oss både med sin form och med sina problemställningar. Förläggaren skräms dock
av Garšva själv med de nakna kärlekshistorier som ännu är för laddade för vår läsare. Jag
håller med Er om att boken också kan få vänner, men de är för få för att jag ska våga att ta
risker… Att tro att en bok som genomsyras med erotik kan bli en framgång har jag ingen
anledning. Misslyckandet med Den heliga Inga beror just på alltför mycket erotik i den. Men
jämfört med Hiss är denna bok enbart en läsning för barn.”, i Ibid., s. 494.
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re ägare Saulius och bokförlaget ”Bendrija” (sv. gemenskap).
Det önskade resultatet, publiceringen, uteblev.
Vid årsskiftet 1954 och 1955 reviderade Šk÷ma manuskriptet varefter romanens slutgiltiga version med titeln Det vita höljet fick form. Ostrauskas
citerar ett brev där författaren skrev om svårigheterna att finna ett bokförlag
som kunde tänka sig ta risken att ge ut romanen efter läsarstormen som Den
heliga Inga väckte. Förslaget om att trycka romanen som följetong i någon
av de exillitauiska tidningarna föll inte Šk÷ma i smaken.
I mars 1955 vände Šk÷ma sig till bokförlaget ”Nida” i London och förlagets medarbetare Vladas Dargis som hade visat intresse för Det vita höljet. I
april samma år erbjöd författaren manuskriptet till tidskriften Literatūros
394
lankai
och tidskriftens redaktionsmedarbetare Alfonsas Nyka-Nyliūnas
gav honom ett något dystert besked om att bokens eventuella utgivning kunde föras på tal tidigast om ett år. Ett par veckor senare fick Šk÷ma ett brev
om att romanen hade blivit refuserad av ”Nida”, men Vladas Dargis åtog sig
ändå att ge ut romanen.
Ostraukas anger att textens intagning för tryckning påbörjades i slutet av
1956, vilket var mer än ett år efter det att Dargis och författaren hade kommit överens om bokens utgivning. På våren 1957 lämnade Dargis bokförlaget ”Nida” och London. Bokutgivningen övergick till den nytillträdde Kazimieras Bar÷nas, som såg till att Det vita höljet till slut kom ut under sommaren 1958.
Ostrauskas citerar ett brev som Bar÷nas skrev till författaren i juli samma
år, som visar att den nyutgivna romanen skapade oerhörd irritation bland
många läsare. Bar÷nas nämner något oroligt i brevet att initiativet att anordna en litterär domstol för att få ett gemensamt utslag om den oanständiga
boken har tagits och att domstolsförhandlingen kan tänkas äga rum på hösten
samma år. Läsarstormen bland exillitauer i Storbritannien tycks alltså över395
träffa de häftiga reaktioner som Den heliga Inga tidigare hade fått i USA.
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Enligt Ostrauskas var detta ett bokförlag som ägdes av Litauiska Föreningens i Tyskland
styrelse.
394
Literatūros lankai var en exillitauisk litterär tidskrift som gavs ut mellan 1952 och 1959.
Sammanlagt 8 nummer kom ut. Kazimieras Bradūnas tog hand om materialinsamling,
finanser och administration. Tidskriften grundades av de poeter som tidigare hade slutit sig
kring antologin “Žem÷” (sv. jord) och som nu bestämde sig för att ge ut en ny tidskrift. Se
mer om Literatūros lankai i Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius “Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas” 2001, s. 292.
395
Brevets citat i sin helhet: ”… jag har aldrig förväntat mig en sådan läsarreaktion. Det
kommer ganska många brev som angriper både boken och förlaget. En del prenumeranter
vägrar att fortsätta vara medlemmar i ”Nidas” bokklubb. En del reagerar särskilt vresigt och
utan överseende. London har också splittrats. Som om man sökte efter en mer anständig slutsats ville man anordna en litterär domstol. Människorna med motsatta ståndpunkter hade
redan ett möte, en liten dispyt om den saken, men det ser ut att domstolen kommer att kunna
äga rum framemot hösten. Men nu försöker vi, om vi lyckas med det, att trycka två recensioner i ‘Europas litauer’, en recension som är positiv och en annan som är negativ.”, i
Ostrauskas, Kostas, “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos raštų
leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 495f.
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Författarens dotter Kristina Šk÷mait÷-Snyder som också har översatt några
av hans texter till engelska sammanfattar anledningarna till det häftiga mottagande som Antanas Šk÷mas prosaböcker fick i den litauiska exilen. Antanas Šk÷ma ”[…] tillhörde de konstnärer som valde nya vägar. Den puritanska litauiska exilen tog inte emot honom, förstod inte honom, kyrkan kritiserade honom hårt. Det vita höljet kunde ges ut endast i London 1958. Fast
396
ultrapatrioter och moralister köpte den inte.”
Såväl litteraturkritiken som den litteraturvetenskapliga forskningen om
Šk÷mas roman rymmer många olika uppfattningar om boken, men det går
fortfarande att skönja influenser från femtiotalets exillitauiska litteraturkritiker. Genomläsningen av de senaste årens recensioner resulterar i ett ofrivilligt igenkännande av nygamla tendenser att läsa författarens texter. Det gestaltade i romanen ses medvetet eller omedvetet som en efterbild av författarens självbiografiska upplevelser och empiriska händelser. Gestalternas olika
upplevelser och karaktärsegenskaper appliceras på författarens egen person.
Skildringar av sexualitet och skeenden i det mänskliga psyket ses nästan
uteslutande som en manifestation av olika avvikelser som i fortsättningen
appliceras på författaren.
Egl÷ Racevičiūt÷ analyserar Šk÷mas roman med hjälp av Freud och Foucault samt stödjer sina hypoteser med A. Mačianskait÷s tidigare tolkning av
romanen i artikeln ”Jag klädde av mig vid fönstret… (Din oskyldiga exhibi397
Exhibitionismen tolkas här som en ambivalent företeelse, som
tionism)”.
kan ha positiv innebörd som den allmänmänskliga instinkten att klä av sig
samtidigt som den är en psykisk abnormitet. Racevičiūt÷ poängterar dock att
exhibitionismen som begrepp inom psykiatrin enbart kan tillämpas på män,
eftersom fenomenet inte har dokumenterats bland kvinnor. Šk÷mas gestalter
betraktas därefter som manliga exhibitionister, medan om författaren sägs
det att han ” […] är en tok och absolut inte en galning som vi alla idag
är.”398
Diskussionen om exhibitionismen blir genast problematisk när vissa delar
av erfarenheterna, förbundna med exhibitionismen, tillskrivs författaren;
huruvida sådana påståenden kan vara sanna är omöjligt och ännu mindre
aktuellt att belägga. Den bristande argumentationen bottnar i en läsning som
gallrar meningar i den skönlitterära texten för att uppmärksamma de inlägg
som passar den egna teorin och bekräftar den egna tolkningens sanning.
Med hänvisning till Freud ser Racevičiūt÷ den litterära texten och även
andra konstformerna som ett harmlöst, närmast hedonistiskt, sätt att leva ut
drifterna, förbjudna av samhället. Texten som driftens demonstration ses
som ett avslöjande främst av författaren, vilket visas med hjälp av en så
396

“Po 40 metų A. Šk÷ma dukters d÷ka prabils angliškai”, i Respublika, 1998-10-22.
Racevičiūt÷, Egl÷, “Ekshibicionizmo pavyzdys”, i Literatūra ir menas, 2001-11-09, s. 6.
Den artikeln som litteraturkritikern refererar till heter på litauiska ”Nusirengin÷jau prie
lango... (Tavo nekaltas ekshibionizmas)”.
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kallad positiv exhibitionistisk tolkning. Den skönlitterära texten betraktas i
en sådan tolkning som författarens möjlighet att göra sig av med den socialt
påtvingade normativa rollen och leva ut de olika drifterna. ”En exhibitionistisk tolkning av Det vita höljet är en möjlighet att ‘släppa loss’ och känna
šk÷miansk tillfredställelse som författaren själv kände: ‘Jag kan bara säga att
exhibitionismen som även uttrycks inom litteraturen måste vara fullkomligt
399
naken’.”
Texten uppfattas här som läsarens möjlighet att uppleva det
förbjudna och känna den tillfredställelse som författaren har erfarit när han
skrev texten. I förlängningen skulle en sådan tolkning lätt implicera den vilseledande slutsatsen att läsarens erfarenheter endast upprepar författarens
erfarenhet, vilket är omöjligt – och onödigt - att verifiera. En snabb genomläsning av det citerade stycket i Šk÷mas brev i dess rätta kontext visar dessutom att den ursprungliga meningen i det har förvanskats.
Racevičiūt÷s positiva tolkning av Det vita höljet anspelar också på författarens sexuella förmåga, som avspeglas i gestaltandet av Garšva och även i
romanens syntax.
Šk÷ma beklagade sig till Niliūnas att han i korrekturet av manuskriptet saknade punktlinjer som han medvetet använde eftersom punktlinjen, enligt
Šk÷ma, ”alltid väckte oanständiga tankar inom mig. Jag brukade alltid tänka
att författaren antingen är rädd eller inte förmår.” […] Medan Šk÷ma förmår
demonstrerar han oförmågan, eftersom en sådan handling väcker två simulerade njutningar: viljans och oförmågans [njutning – V. C.]. Jag skulle tro att
på samma sätt känner kastrater sig när de vill och inte förmår; jag tror också
att författaren med ett sådant spel infiltrerar kastrationsrädsla i Garšva samt
en moralisk ängslan orsakad av den. Garšviansk exhibitionism är en konfron400
tation med alla sina möjligheter, de önskvärda och de möjliga.

Tolkningen använder sig återigen av citat från brevväxlingen mellan NykaNyliūnas och Šk÷ma som har lyfts ur sitt rätta sammanhang. Detta är ytterligare ett exempel på en felaktig läsning som associerar till författarens egen
person i försök att skapa en sensation och tillskriva honom det gestaltade.
Om man går tillbaka till Kostas Ostraukas slutkommentarer till Šk÷mas
Samlade verk kan man rekonstruera det egentliga händelseförloppet. NykaNyliūnas skriver först ett brev till författaren med frågan om Šk÷ma kan
tänka sig ge tillstånd att ändra vissa, alltför vågade, ställen i den delen av
romanen som ska tryckas i Literatūros lankai. Nyka-Nyliūnas föreslår att
markera de utelämnade satserna med punktlinjen. Šk÷ma svarar att han tillåter ändringarna i texten, men vill gärna veta vad som ska ändras. Författaren
kommenterar dock att även hans förläggare kan kräva att få utelämna vissa
ställen och skriver följande rader om sin syn på punktlinjen som citeras i sin
helhet. ”Punktlinjen har alltid väckt oanständiga tankar inom mig. Jag brukade tänka att författaren antingen är rädd eller inte förmår. Ännu mer - fan399
400

Ibid.
Ibid.
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tasin hos vissa läsare är ‘mer pikant’ än de fraser som har försvunnit i punkt401
linjen.”
Brevcitatet visar att Šk÷ma diskuterar punktlinjens funktion i en skönlitterär text och noterar att punktlinjen många gånger används i de fall när författaren inte kan artikulera det som skulle ha gestaltats utan överlämnar den
outtalade skildringen till läsarens fantasi. Det är dock inte konstigt att Šk÷ma, med tanke på tidigare uttryckta åsikter om hans böcker, refererar till
läsarens alltför livliga fantasi. Racevičiūt÷ tolkar författarens agerande som
medveten provokation, men drar ändå slutsatsen att Šk÷ma genom punktlinjen visar sin oförmåga. Denna handling väcker, enligt litteraturkritikern, två
simulerade njutningar, vilket jämförs med kastraterna som både vill och inte
förmår att utföra en sexualakt. Det påstås att författaren laddar romanens
gestalt Garšva med kastrationsrädsla och ångest och det innebär att gestaltens exhibitionism tvingar honom att bemöta de reella och de föreställda
möjligheterna han har.
Den ovanstående tolkningen kan också läsas med femtiotalets kritik som
kontext. Racevičiūt÷s tolkning kan ses som exempel på läsarens fantasi, som,
enligt Šk÷ma, är mer pikant än det nedskrivna och det outsagda. Som vi tidigare har sett, leder en sådan läsning av Šk÷mas prosa till att den skönlitterära
textens ursprungliga mening förändras. När litteraturkritikern försöker att
inordna det gestaltade inom valda teoretiska ramar som i detta fall har förknippats med exhibitionismen, används den litterära teorin som ett slags
teoretiskt bevismaterial som förvanskar författarens texter.
När Kęstutis Laurinaitis recenserar nyutgåvan av Šk÷mas Samlade verk
(Vilnius 1994) berör han samma brev där författaren benämner sitt skrivande
som exhibitionistisk verksamhet. Laurinaitis erbjuder dock en annan tolkning än den som vi har sett hos Racevičiūt÷. Laurinaitis tolkning fokuserar
på författarens stilistiska förmåga att skildra de mörkaste gåtorna i det
mänskliga medvetandet och ändå förvandla det till någonting meningsfullt.
Litteraturkritikern poängterar att Šk÷mas nydanande texter inte kan ses som
ett konstnärligt misstag eller som ett uttryck för dålig smak utan manifesterar
avslöjande öppenhet om en existerande baksida i livet. Det är textens läsare,
skriver Laurinaitis, som kan göra ett aktivt val att låta bli att se den. 402
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Ostrauskas, Kostas, “Pastabos”, i Šk÷ma, Antanas, Raštai I, Chicago ”Antano Šk÷mos
raštų leidimo fondas Santara-Šviesa” 1967, s. 498.
402
“Vardagen berättas fast på ett sådant sätt att språket av sinnesstämningar och visioner får
mening med varje vardagssekund, språket som blottar människans inre med de hemligaste
tankarnas smuts och söndertrampade groddar. Demonstrationen av denna inre nakenhet är inte
ett misstag eller, som vanligt, utfall av dålig smak, det är Antanas Šk÷mas introstil som han
själv en gång har kallat för exhibitionism. Man kan även förstå den som själens öppna sår
(uppror) mot verkligheten som flyter förbi. Denna verklighet transformeras (expressionism!)
enligt den psykiska förståelsens lagar: den målas svart, grått, gult, med alltför mycket sopor,
smutsiga fötter, förfallna bröst, blodiga bölder, oren kärlek. Men kan vi ändå tvista att detta
överhuvudtaget inte finns? Knappast. Vi kan helt enkelt se på det och låta bli att se det. Fast
livet genom detta blir meningsfullt på nytt, det blir överhuvudtaget meningsfullt. Bredvid det
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Albertas Zalatorius
funderar kring romanens titel ”det vita höljet” som
författaren till slut valde. Han menar att detta namn är betydligt mer komplicerat än det första valets ”hiss” som syftar på romanens huvudmotiv. Den
omedelbara tolkningen hittar Zalatorius hos en annan litteraturforskare
Šilbajoris: ”[…] bokens titel betyder både galningens tomma medvetande
som är ett slags tabula rasa som inte innebär enbart början på livet utan ock404
så ett slut, och döden, det vita höljet dit likarna sveps in”.
Zalatorius
nämner en annan tolkning som ser höljets vita färg som själens befrielse och
som en slags buddhistisk nirvana. Romanens huvudperson vänder sig inte
enbart till Kristus utan även till Buddha som i texten omnämns som en konkurrent. Att förklara det vita höljet som en tvångströja som romanens huvudperson förmodligen kommer att behöva är, enligt Zalatorius, en realistisk
och tänkbar tolkning.
Association, tycker Zalatorius, är mer rättvis benämning på hans tolkning
än en fullgod interpretation. Det vita höljet ses som en metafor för konstnärens lidande under det svåra 1900-talet när både globala och individuella
sammanbrott ägde rum. Konstnärens livsresa från talangens första yttrande
till den dödande galenskapen beskrivs här som bestigandet av ett eget Golgata och som strövandet bland många motsatser. 405
Zalatorius påpekar att det finns paralleller mellan författaren Antanas
Šk÷ma och romanens huvudgestalt Antanas Garšva. De har samma förnamn,
deras föräldrar, ungdomstiden och arbetet på en hiss i ett amerikanskt hotell
skildras också på samma sätt. Dessa likheter vittnar, enligt Zalatorius, om
själsligt släktskap mellan författaren och gestalten.

motbjudande kan man leva, men det är omöjligt att leva utan det.”, i Laurinaitis, Kęstutis,
”Nepaprasto apsinuoginimo, sielos atvirumo žavesys”, i Lietuvos rytas, 1994-08-19, s. 33.
403
Albertas Zalatorius (1932-1999) beskrivs som forskare och litteraturkritiker som bland
annat initierade grundandet av Världslitauiska samfundet för litauiska studier och som sedan
1994 var samfundets ordförande. Zalatorius ansågs vara en av de viktigaste figurerna i
modern litauisk litteraturkritik och han har skrivit många böcker om olika litauiska författare
och den litauiska litteraturhistorian. Se mer om Zalatorius i Lietuvių literatūros enciklopedija,
Vilnius “Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 2001, s. 551f.
404
Zalatorius uppger att detta citat kommer från Metmenys, Nr. 2, 1960, s. 72. Se Zalatorius,
Albertas, ”XX amžiaus Kristus”, i Literatūra ir menas, 1988-09-17, s. 7.
405
“[…] det vita höljets metafor skulle vi kunna dechiffrera på ett följande sätt. Det är en
miljö för 1900-talets själsliga, ideologiska, politiska, moraliska kollisioner där med den tydligaste och smärtsammaste färg lyser en bild av en konstnär, konstnären som har lidit mycket
och som på ett modernt sätt har blivit korsfäst (som har drivits till vansinne). Garšva besteg
inte sin Golgata från den fysiska födelse till den fysiska död utan från födelse av en konstnär
(de första stunder när talangen vaknar) till död av en konstnär (galenskap är konstnärens död
även om människan ännu finns kvar). Dessa vägar av lidande tog han medan han slogs med
omgivningen och sig själv, medan han irrade omkring mellan upptakter till det kroppsliga och
det själsliga, mellan tvivel och tro, mellan meningslöshet och hopp.”, i Zalatorius, Albertas,
“XX amžiaus Kristus”, i Literatūra ir menas, 1988-09-17, s. 7.
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Garšva är Šk÷mas försök att se, förstå och anteckna sig själv som konstnär i
skapandets akt. Vi skulle även kunna säga en sådan paradox: Garšva är den
enda konstnären som Šk÷ma verkligen kände och den ende som han kunde
406
lita på (så mycket en människa överhuvudtaget kan lita på sig själv).

Det problematiska med denna tolkning är att gränsdragningen mellan författarens och berättarens/gestaltens positioner förblir oklar i framställningen.
Zalatorius fokus tycks växla mellan dessa båda positioner och det gör att han
riskerar att förväxla författaren Šk÷ma med gestalten Garšva, något som han
från början har försökt att undvika.
Artikeln lämnar dock ett intryck om att Zalatorius målmedvetet leder tolkningen av Det vita höljet till ett önskat resultat som kan sammanfattas med
hjälp av titeln ”1900-talets Kristus”. Den gestaltade konstnären (och förmodligen också författaren) och skildringar av lidandet med referens till hans
korsfästa själ står i tolkningens centrum som till slut förlorar sitt objektivitet.
Frågan om konstnärens viktigaste egenskaper och hur de skildras hos
Šk÷ma besvaras i samma något idealiserande tonläge. Zalatorius lyfter fram
konstnärens särskilda psyke samt miljöns och den egna erfarenhetens betydelse för det. Det är inte heller tillfälligt, skriver han, att romanens gestalt
även ser Gud som ett eftersträvansvärt ideal och inte som en maktsymbol,
definierad av andra. Sökandet blir därmed ett substitut för Gud och lidandet
407
ett mål som författarens gestalter efterlyser.
Problemet i denna tolkning ligger inte endast i litteraturkritikerns alltför
subjektiva förhållningssätt till romanens skildringar och föreningen av författarens och berättarens positioner. Zalatorius går i vissa fall så långt att han
räknar ut läsarens eventuella reaktion på texten, vilket visar den makt som
litteraturkritikern kan utöva både mot läsaren och mot texten. “Man kan inte
låta bli att hålla med denna åsikt, man kan kanske endast precisera att Šk÷mas huvudgestalt inte dör som människa, det är medvetandet och kreativa
skaparkrafter som dör i honom, konstnären dör. En sådan död väcker den
största katharsis i läsarens själ.” 408
406

Ibid.
”[…] i ett desperationsanfall ropar han efter Gud, men Gud är för honom enbart en önskvärd ideal och ingen symbol och kraft definierad av andra. Keblys förklarar detta problem på
följande sätt: ‘Det vita höljets protagonist är en människa utan Gud. Han varken accepterar
eller förnekar Gud. Han har ännu inte kommit fram till en gränslinje mellan tro och icke tro.
Han vet att Gudsfrågan existerar. Men på det personliga planet förblir närvaro av Gud eller
frånvaro av Gud endast en teori som inte omedelbart berör honom som individ.’ […] Men
man kan ändå inte låta bli att se att Garšva längtar efter Gud fast inte sådan som religionsvetenskap erbjuder honom. Han erkänner ingen ‘avslutad’ och stel avbild som är obligatorisk för
alla eftersom hans utbildning, det relativistiska tänkandet och den missnöjda själen inte ryms
inom en sådan avbild. Men han klarar inte heller av att skapa en annorlunda Gud. Detta gör
inte livet enklare för honom utan svårare eftersom allt börjar och avslutas i honom själv: han
är sin egen källa både för ångest och för tröst. Det är inte tillfälligt att sökandet blir ett substitut för Gud. Enbart i sökandet känner Šk÷mas konstnär sig levande och har ett framtidsperspektiv.”, i Ibid.
408
Ibid., s. 8.
407
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Giedrius Viliūnas ser romanen Det vita höljet som en formmässigt autentisk dagbok om 1900-talets människas sönderslagna värld. Texten benämns
som signifikativ eftersom den blottlägger moderna myter som litauerna har
skapar om sig själva, sådana som flyktingarnas sätt att se på sig själva som
hemlandets befriare. Viliūnas konstaterar att romanens huvudperson ironiserar över ultrapatriotiska nationella ritualer, det ytliga livet i Kaunas, storstaden i miniatyrstorlek, och ställer sitt eget vardagsliv som kontrast till det
beskrivna. Litteraturkritikern sammanfattar dessa skildringar och berättelsens tonläge som negationspatos. Begreppet lånas från en artikel tryckt i den
exillitauiska pressen 1967, vilket återigen visar kopplingen mellan olika
generationer av litteraturkritiker. Man kan därmed dra slutsatsen att Viliūnas
i sina tolkningar tycks försköna och förändra den verklighet som Šk÷ma har
skildrat på samma sätt som den citerade exillitauiska recensenten. Den erbjudna tolkningen är betydligt mer emotiv än nödvändigt och texten tenderar
att läsas utifrån ett ensidigt, på förhand bestämt, perspektiv. Att använda sig
av begreppet negationspatos för att sammanfatta det gestaltade hos Šk÷ma
blir därför nödvändigt samtidigt som det påpekas att sådana negerande skildringar inte är ett självändamål utan kommer från författarens oändliga önskan att ge meningen tillbaka till människan. Som en kontrast till det negationspatos som dominerar hos Šk÷ma träder romantiserade visioner om det
förflutna Litauen och den så kallade riktiga verkligheten fram. 409
Man måste dock konstatera att litteraturforskarnas åsikter om boken och
deras tolkningar ibland går isär. Som vi redan har sett, medger Viliūnas att
romanen förnekar mycket av det litauiska och präglas av negationspatos. En
annan litauisk litteraturturvetare Algimantas Bučys menar å andra sidan att
romanens författare och även huvudpersonen inte har så mycket nihilistiskt i
sig. ”[…] Antanas Šk÷ma är konstnär avlägsen från nihilism. Den nervöst
tänkande och omedvetet upproriska huvudpersonen i Det vita höljet döljer
inte sin avsky för verkligheten […], men demonstrerar samtidigt en oerhört

409

Se det aktuella avsnittet i sin helhet: “Det vita höljet är också en mycket litauisk demystifikationsbok. Huvudpersonen skyr det icke autentiska livet i det oberoende Litauens provins
och Kaunas (‘en storstad i miniatyrstorlek’), ironiserar över patetiken i ultrapatriotiska nationella ritualer (episoder från tonåren och ungdomstiden och minnen av faderns tal), gycklar
med ”fäderneslandets befriare” i flyktinglägren som på säker plats deklamerar allvarsamma
dikter; i ögonen på gårdagens snobbiga moral kastar han huvudpersonens vardag, fylld med
erotik, smärta, sjukliga visioner och desperation. Negationspatos i romanen är mycket stark,
men inte ett självändamål. Den ‘kommer fram från författarens oändliga önskan att ge meningen tillbaka till människan’ [fotnot 8 med hänvisning till Skrupskelyt÷ V. ‘Žmogaus
žvilgsnis į save: Antano Šk÷mos pirmąjį raštų tomą perskaičius’, Draugas, 1967-11-04.], från
passionerad enighet med tillvaron och från längtan efter det verkliga livet. En sådan ideal av
äkta tillvaro i verket förkroppsligar det gamla Litauens visioner, den symboliserar näktergalen
som sjunger enligt formlerna i de gamla folksångerna, sakta svajande granar, lysande barndomskärr; dess gnistor tindrar i minnen om ungdomskärlek, i legenden om de döda adelsmäns
huvud i en kornisch på huset på Vilnius Pylimas gata, till slut i ett förtrollande ord ‘zoori’…”,
i Giedrius Viliūnas “Aistringas tikrumos ieškotojas”, i Gimtasis žodis, nr. 11, s. 6f.
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rik skala på själsliga upplevelser, sin oroliga själ och strävandet efter sanning
410
och skönhet som genomsyrar allt.”
Som vi redan såg tidigare, är medvetandeström ett annat begrepp som har
använts som benämning på Antanas Šk÷mas prosa. Hos den tidigare omnämnde litteraturvetaren Algis Kal÷da erbjuds en tolkning av begreppet och
vilka uttryck medvetandeström får i Det vita höljet. Kal÷da diskuterar även
hur historien berättas för att uppnå känslan av äkthet i huvudpersonens framställning. Kal÷da poängterar att de skildrade upplevelsernas äkthet står i
centrum för romanens diskurs. Han menar att berättarens språk smälter
samman med huvudpersonens inre tal och den psykologiska likheten mellan
subjektet och bildkällan anges som anledning till detta. Språkets intensitet
stiger alltmer i monologerna och berättandet koncentreras kring inre spänning som skapar ett intryck av att verket berättar sig självt, vilket resulterar i
adressatens, alltså läsarens, fokus på utvecklingen av de framställda upplevelserna. Det är alltså på detta sätt som Kal÷da uppfattar begreppet medvetandeström som, enligt honom, förutsätter ett så nära perspektiv på berättarens och gestalternas seende som möjligt. 411
Rimvydas Šilbajoris diskuterar huvudpersonens passionerade förhållningssätt till livet och framhåller den egenskap i författarens stil som flera andra
litteraturkritiker också har observerat. Han tycker att Det vita höljet är författarens sista och bästa verk; Isaak diskuteras inte eftersom den förmodligen
inte hade publicerats vid den tid när artikeln skrevs. 412
Šilbajoris sammanfattar romanens handling som poetens nederlag i den
stora världen och grundar sin åsikt på tre argument. Han skriver att poeten
för det första är en avvikelse och en abnormitet i naturen, vilket gör att han
betraktas både som ett underverk och en galning. Begåvningen förenas i
romanen med den ärftliga galenskapen. Poetens varje ord möter dessutom
410

Algimantas Bučys “Lietuvių prozos novatorius”, i Pergal÷, 1988, nr. 6., s. 22.
Se även det aktuella avsnittet som diskuterar medvetandeströmmens framställning i
författarens roman. “Berättarens språkliga grogrunder i Det vita höljet kommer naturligt med i
personens inre tal. Det sker inte på grund av stil- eller intonationslikheter utan mer på grund
av subjektets psykologiska likhet med bildernas källa. Upplevelsernas äkthet blir central i
diskursen. Det bör understrykas att språkets intensitet och känslans sammansättning oftast blir
större i monologpartierna, från ett sakligt konstaterande och en relativt lugn ton övergår man
till alltmer utpräglade emotioner tills höjdpunkten på en behärskad gråt uppnås […]. I Šk÷mas
roman finns narrationens viktigaste avstamp i koncentrerad inre spänning och det verkar som
om ‘verket berättar sig självt’, och det vänder adressatens uppmärksamhet på konstnärens
upplevelsers utveckling, men inte enbart på deras orsaker.
Medvetandeström postulerar ett så nära perspektiv på berättarens och gestalternas seende
som möjligt.”, i Kal÷da, Algis, Romano struktūros metmenys, Vilnius “Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas” 1996, s. 198 f.
412
”[…] Šk÷mas människa kämpar och plågas med problem om ondska och godhet, död,
kärlek och evighet. Han försöker också skapa och få djupa förnimmelser om livet: ju djupare
han förnimmer livet desto mer lider han. Allt detta syns i Šk÷mas sista, längsta och, enligt min
mening, bästa verk romanen Det vita höljet där Antanas Garšva är huvudperson.”, i Šilbajoris,
Rimvydas, “Žmogus Antano Šk÷mos kūryboje”, i Egzodo literatūros atšvaitai, Vilnius
“Lietuvių rašytojų sąjungos leidykla” 1989, s. 462.
411
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den brutala verkligheten, som visar sig vara starkare än vad han är. Uppoffringarna som görs för poesins skull är dessutom för stora, något som konst
och religion, enligt Šilbajoris, har gemensamt. Kärleken till en kvinna hindrar den riktiga poeten från att fullfölja sin gärning eftersom kärleken ger
honom ett hem och på så sätt utgör en flykt från den sårande verkligheten.
Men poeten kan inte heller leva i en sådan värld eftersom skapandet kräver
och medför smärta. Den människa som författaren skildrar klarar inte av att
hantera denna dubbelhet, som består dels av den självvalda ensamheten, dels
av behovet att bli älskad, vilket driver honom till vansinne. Šilbajoris sammanfattar kärnan i romanens gestaltning som motsatsen mellan människas
sönderfall och sublimitet. ”Efter all förfärlig mänsklig komedi som författaren har visat finns ändå ett oförklarligt intryck av en själslig framgång kvar,
som om någonting väldigt smärtsamt med ändå dyrbart och vitalt har
413
skänkts.”
Loreta Mačianskait÷s avhandling om Šk÷mas roman Det vita höljet gavs ut
1998. Målet med avhandlingen är “[…] to describe the generative logic of
possible meanings, to reveal the interrelationship of discursive realities (virtual world’s representations), to study a set of figurative isotopies and to
analyze the interaction of the deep semantic structure and strategies of narration.” 414 Mačianskait÷s avhandling består av två delar. Berättelsens komposition och struktur samt olika perspektiv av temporalitet undersöks i den
första delen. Mačianskait÷ konstaterar att den centrala delen i berättelsen
utgörs av en historia om en hiss som berättas i presens och som skapar ett
skeende här och nu. Textens segment, skrivna i preteritum, betraktas som
huvudberättelsens semantiska anaforer och diskursiva utvidgningar. Berättelsens växlingar mellan berättelse i första person och i tredje person ses som
det neurotiska medvetandets manifestation. Den splittrade berättaren och
oppositionen mellan hans två tematiska roller, poet och arbetare, ger ytterligare skäl för en sådan berättarteknik.
Den andra delen i avhandlingen avser att analysera romanens metaliteraritet. Skrivandeprocessen uttrycks med hjälp av motsatta figurativa isotopier,
som betecknar en opposition mellan två skapandeprinciper och två modeller
som visar det tänkbara förhållningssättet till skrivandet och döden. Litteraturforskaren finner att romanens metalitterära diskurs konstrueras enligt
Lotmans princip ”en text inom texten”. ”This structure establishes the mechanism of interaction of different semiotic systems and produces new aspects of meanings. The novel reveals the archaic conception of poet-wizard,
which is legitimized by a magic word, mysterious lexeme Zoori, that guards
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Ibid., s. 467.
Mačianskait÷, Loreta, Antano Šk÷mos Balta drobul÷: Pasaulis ir diskursas, Vilnius
“Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 1998, s. 193.
414
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the protagonist during his fits of metaphysical horror and his poetic medita415
tions.”
Enligt Mačianskait÷, är huvudpersonen tillika poeten Antanas Garšva en
martyr med de viktigaste motsvarigheterna Helige Antonius och Jesus
Kristus. De andra verklighetsbaserade motsvarigheterna är hans mor och
älskarinnan Elena som i texten fungerar som huvudpersonens avbildningar,
förenade av sådana isotopier som metafysisk perception, den omöjliga kärleken, aristokratiska värderingar och det polska språket.

Långnovellen ”Isaak”
Antanas Šk÷ma skrev långnovellen ”Isaak” under åren 1960 och 1961, men
den trycktes först i den tredje volymen av hans Samlade verk som gavs ut i
Chicago 1985. Långnovellen består av en Inledning som berättas i tredje
person och Anteckningarna där huvudpersonen Andrius Gluosnis i nio avsnitt berättar sin historia. Formmässigt påminner därför ”Isaak” om romanen
Det vita höljet, men liknar även novellerna ”Klänning” och ”Leendet” i
Šk÷mas allra första novellsamling.
En av de mest positiva recensionerna om ”Isaak” publicerades i dagstidningen Lietuvos rytas i samband med att Šk÷mas Samlade verk gavs ut i
Litauen 1994. Artikelns författare Laurinaitis uttrycker här sin uppskattning
för texten samtidigt som han refererar till långnovellens tidigare utgivningshistoria som trycks i form av slutkommentarer även i den litauiska versionen. “… Långnovellen ‘Isaak’ är ett mästerverk, tryckt först efter […] författarens död (i de amerikanska ‘Samlade verk’). Den är inte kuperad och inte
heller censurerad. Den är sann. Tidsenlig…” 416
Flera litteraturforskare har sedan dess ägnat uppmärksamhet åt långnovellens analyser och tolkningar. Åsikterna går inte sällan isär, flera idéer är
intressanta, men det finns också en del kritiska tankar och förutfattade meningar om texten och tendenser som vi kan känna igen sedan tidigare.
I sin avhandling analyserar Višomirskyt÷ textens strategi som definieras
som författarens syn på tema och objekt. 417 Litteraturvetaren finner att metaforen med en människa som omplanterad växt skapas i Šk÷mas långnovell
”Isaak” och samma liknelse använder författaren även om sig själv. Huvudpersonen Andrius Gluosnis betraktas som ett exempel på en nervös omplanterad växt. Višomirskyt÷ försöker bevisa huvudpersonens galenskap och
415
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hävdar att konstnären Gluosnis förvandlas till galningen Gluosnis. Det sker
genom huvudpersonens förflyttning i rum: från stolen som heter Bach till
soffan, från rummet som heter studio till ett dårhus, från egen avancerad
diktläsning till skivan, inspelad av Živil÷. Problemet med denna argumentation är den ojämna indelningen av huvudpersonens rörelser inom textens
rum. Det saknas en förklaring till varför Anteckningarna som betraktas som
galningens verk ”[…] verkar lyda någon sträng logik, struktur, på samma
sätt som i Šk÷mas varje verk, där de mest ologiska tankekedjor följer sträng
418
strukturell ordning i texten”.
Med betoning på huvudpersonens, tillika
berättarens, galenskap i Anteckningarna noteras det att han inte är pålitlig.
Spänningen mellan de olika diskurserna i texten, som yttrar sig som berättarens dubbelhet förklaras som ”[…] balanserande mellan sunt förnuft, när
berättandet sker i preteritum, och instabilt psyke, när det övergår till pre419
sens.”
Denna spänning sammanfattas i ett schema över textens binära
motsatser, huvudpersonen Andrius Gluosnis och berättaren Andrius Gluosnis. Huvudpersonen Andrius Gluosnis representerar en sjuk ”galning” som
dock försöker framstå som frisk, stark och potent och som upplever galenskapen just nu. Berättaren Andrius Gluosnis står för den friske som presenterar sig som sjuk, oförmögen och trött. Efter att ha analyserat textens grammatiska och retoriska dimensionner, kommer Višomirskyt÷ fram till att jaget
Andrius Gluosnis delas in i en galen huvudperson och berättare. Det påverkar också Anteckningarnas innehåll.
I långnovellens text förnekas det som har varit verkligt. Spänningen i texten
skapas inte endast då när Andrius Gluonis ”jag” delas in i berättare och huvudperson, men också när illusionen skapas i de verklighetsbaserade Anteckningarna samtidigt som den förnekas. Berättarens dubbla jag och själva Anteckningarna (ett verkligt arkivdokument, baserat på fakta och bevis, men
nedskrivet med hand av en halvgalning) visar textens självdestruktiva natur.
Anteckningarnas text förnekar det som titeln ”anteckningarna” bör betyda.
Anteckningarna, skrivna för sig själva, blir offentliga, ämnade för att läsas av
andra. Den konstaterande och den performativa dimensionen i språket stäm420
mer inte överens med varandra utan existerar bredvid varandra.

Višomirskyt÷ konstaterar att Gluosnis galenskap avslöjas av hans språk. Hon
menar att gestaltens fysiska och psykiska förvandling accentueras i texten
bland annat genom att på olika sätt markera oförmåga, impotens, sexuell och
kreativ vanmakt. Živil÷s gestalt betraktas å andra sidan som symbol för manligheten i texten som initierar olika händelser, till exempel stölden av Gluosnis uppläsningsteknik, och som byter olika partners. ”Gluosnis drömmer
bara sjukligt om henne som dessa flickor drömmer vid pilträden i Litauen.
Gluosnis örfil mot Živil÷, mannens örfil mot kvinnan, är inte endast en hand418
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ling av en person som inte kan kontrollera sig och ett brott mot sociala, kulturella normer utan ett skifte mellan den [manliga och kvinnliga – V. C.]
genusidentiteten.” 421 Gestaltens skiftande genusidentitet som gör att Gluosnis har både manliga och kvinnliga egenskaper kopplas sedan samman med
”den instabila psykiska identiteten”.
Višomirskyt÷s analys resulterar i slutsatsen att Andrius Gluosnis med tanke på dubbelheten i genus och sexualläggning liknas vid en hermafrodit
växt. Betraktandet av Gluosnis som en växt motiveras med hjälp av hans
efternamn som betyder pilträd på litauiska. Višomirskyt÷ menar att tecknets
dubbla betydelse även avspeglas i relationen mellan Gluosnis och Isaak.
”Andrius Gluosnis är ett träd som befruktas av myror och som äts upp av
termiter. I Inledningen jämförs judarna som kryper på marken med myror
och termiter. Relationen mellan ett träd och en myra avspeglar relationen
mellan Gluosnis och Isaak: Isaak både torterar Gluosnis och är hans älska422
de.”
Problemet med denna i övrigt intressanta tolkning är försöket att legitimera
växtmetaforen som ett gångbart stilgrepp. Med utgångspunkten i Šk÷mas
självbiografi, där författaren jämför sin tillvaro i exil med en växt, omplanterad av en amatörmässig trädgårdsmästare, söker Višomirskyt÷ efter paralleller mellan en människa och en växt i hela hans prosa. Forskarens slutsats är
att metaforen av den förflyttade människan som växt tydligast förankras i
”Isaak”. Det går dock inte att pröva om Šk÷ma verkligen använde sig av
metaforen i den mening som Višomirskyt÷ menar.
Det blir ännu mer problematiskt om man väljer att betrakta Šk÷mas självbiografiska jämförelse som ett uttryck för hans sarkastiska förhållningssätt
till livet i stort. Man kan dock ställa sig en hypotetisk fråga om vad som
händer med avhandlingens resultat och den ”förankrade” metaforen om läsaren får för sig att ifrågasätta sanningshalten i den ursprungliga liknelsen. 423
I den del som motsvarar avhandlingens sammanfattning skriver Višomirskyt÷ mer om relationen mellan författaren, läsaren och texterna. ”Den förflyttade författaren använder sig också av fjärmandets effekter: han fjärmar
exilens läsare som på den tiden var hans enda läsare från sina texter och förvandlar honom till en lika avlägsen läsare som läsare i Litauen. Šk÷mas texter överger läsaren och lämnar honom åt sitt öde.” 424
Vad Višomirskyt÷ menar här är att de strategiska element i Šk÷mas texter
inte endast chockerar läsaren utan förstör förståelsen av texten som helhet.
Det görs på många olika sätt. Gestalternas fysiska förflyttning till andra stater eller växternas ”omplantering” betonas i många texter. Berättarens fokus
förflyttas ständigt och hans funktioner tillträds av syntax. Språket, i synner421

Ibid., s. 104.
Ibid., s. 108.
423
Se ”Presumtiv omläsning av Šk÷mas självbiografi” i avhandlingen.
424
Višomirskyt÷, Vijol÷, Antano Šk÷mos teksto strategija: nervingo persodinto augalo
giesm÷, Kaunas ”Vytauto Didžiojo universiteto leidykla” 2004, s. 115.
422

171

het svordomarna i ”Isaak”, överskrider gränserna mellan det privata och det
offentliga och de redan skapade sociala normerna raderas. Det gör att den
vilande läsarens rofyllda inställning till texten förstörs. Višomirskyt÷ skriver:
”På liknande sätt påverkade svordomarna och den öppna skildringen av den
nakna, fula, smutsiga kroppen, de konservativa litteraturkritiker och läsare i
425
exil.”
Višomirskyt÷ noterar att Šk÷ma använder sig av många citat på
främmande språk, vilket fungerar som ett sätt att förflytta språket. ”Det visar
både tvivel på ordets makt som tecken (Vedrickait÷s åsikt) och betonar att
426
hela vårt språk är en citatsamling som Kristeva har sagt.”
Att se läsarens
primära inställning till texten som vilande och rofylld kan jämföras med
Racevičiūt÷s utgångspunkt från ett slags läsarexhibitionism, vilket genererar
litteraturkritikernas föreställning om den hedonistiske läsaren som inte tål
några som helst litterära grepp som överstiger dennes förväntningshorisont.
Višomirskyt÷ väljer, i likhet med majoriteten av Šk÷mas litteraturkritiker, att
fokusera på textens strukturer och förbiser strukturella skeenden i läsarkretsens reception.
En annan litteraturforskare Dalia Čiočyt÷ förklarar hur myten om Kain och
Abel har tolkats i långnovellen. Litteraturvetaren ser offrets och bödelns
positioner som både Gluosnis och Isaak intar när det skildras hur de torterar
varandra som accidentella. Den växelvisa tortyren som gestalterna utövar
mot varandra betraktas som den helvetiska tillvarons funktioner som de
tvingas att verkställa. Čiočyt÷ betraktar därmed den bibliska historien om
Kain och Abel som förfalskad i texten och konstaterar att det endast finns två
427
Kain. Isaak, skriver hon, intar både offrets och bödelns roll i berättelsen.
I boken Bibeln i litauisk litteratur går litteraturvetaren ett steg längre och
tillskriver författaren följande: “Antanas Šk÷ma tvivlar ironiskt på idén om
det högtigliga offrandet i en berättelse som har ett namn på ett bibliskt offer
(Isaak, 1961).” 428
En tolkning som går i motsatt riktning har gjorts av litteraturforskaren Jūrat÷ Sprindyt÷. Hon konstaterar att huvudpersonerna Isaak och Andrius Gluosnis intar offrets och bödelns positioner som de senare byter med varandra
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för att förenas i gemensam kärleksmanifestation som benämns som fruktlös
homosexuell kärlek.
Denna tolkning lyfter inte fram att Isaaks existens som kropp överhuvudtaget inte skildras i texten utan den Isaak som gestaltas tycks vara resultat av
berättaren Gluosnis tankearbete. Tolkningen kan utan tvekan betraktas som
fördomsfull i den mening att litteraturkritikern låter egna värderingar dominera vid bedömningen av det gestaltade i texten. Som resultat av detta ser vi
att skildringen av Gluosnis liv betecknas som egen förgörelse och självmord.
Litteraturforskaren framhäver universella arketyper och bibliska allusioner
som utvecklas i berättaren, men sammanfattar handlingen i texten som
429
mänsklig tragedi som dock övergår till en absurd fars i en syndig värld.
Textens motiv som associerar till homosexualitet värderas på samma negativa sätt även hos litteraturkritikern Čiočyt÷. Långnovellens slutscen som
skildrar de två männens kyss och glädjeropen benämns som parodi på Bibeln. Homosexuell kärlek stämplas som en illustration av demoniska äktenskapliga relationer, vilket förtydligas genom metaforerna med oäkta blommor, begravningsljus och den mördade vakten Mr White, som befinner sig i
samma rum som Isaak och Gluosnis. Kärleksskildringen benämns återigen
som irrationell och fruktlös. 430 Även här finns tendenserna att se berättelsens huvudperson som författarens spegelbild och de skildrade upplevelserna
tillskrivs återigen Antanas Šk÷ma.
Sprindyt÷ betraktar långnovellen ”Isaak” som höjdpunkten av ett tema som
författaren redan tidigare har utvecklat, nämligen det absurda i livet och historien. Galenskapen benämns som en inre brist på logik och ses som individens motstånd mot den kaotiska omgivningen medan dårhuset, som huvudpersonen Gluosnis till slut hamnar i, förstås även som en existentiell och
psykologisk kategori. Även i denna tolkning minimeras avståndet mellan
författaren och gestalten, och litteraturkritikern betraktar därför det skildrade
som det upplevda. ”För Šk÷ma finns helvetet och platsen för det eviga straffet i individens psyke […]. Medan han blir tvåfaldig, befinner sig i agoni och
429

“I berättelsen finns två bödlar och två offer som byter platser och roller med varandra fram
till att de förenas i en akt av fruktlös homosexuell kärlek. Individen blir en del i ett spel utan
nåd som är en självförstörelse medan man begår mord på sig själv (super, driver omkring, blir
galen). Kulmen i berättelsens handling förkroppsligas i Šk÷mas drama Ataraxia som är ännu
mer paradoxal och kompakt än Isaak (på grund av det dialogiskt specifika finns det mindre
exaltation i dramat). Berättelsen är originell med sina allusioner på bibliska situationer och
motiv samt utvecklingen av universella arketyper (offer, synd, mord på sin bror). Från en
tragedi förvandlas människans drama i en syndig värld till en absurd fars (Isaak och Gluosnis
dödar dårhusets tjänare med en spade).”, i Sprindyt÷, Jūrat÷, Lietuvių apysaka, Vilnius
“Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 1996, s. 223.
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“Berättelsens människa älskar hopplöst, på Prousts sätt irrationellt, fruktlöst. Demoniska
äktenskapliga relationer tolkas genom homosexualitets motiv. När författaren skildrar Gluosnis och Isaaks exalterade glädjerop parodierar han orden i den bibliska kärlekspoesin (‘Dina
läppar är som honung’, s. 516); bilderna på oäkta blommor, begravningsljus och ett lik anpassas ironiskt till Gluosnis och Isaaks kärlek.” i Čiočyt÷, Dalia, Biblija lietuvių literatūroje,
Vilnius “Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas” 1999, s. 210.
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feberdröm, när han i fragment av inre monolog sammanfaller med huvudpersonen, utforskar Šk÷ma själens kloaker, mörka bilder och snurrar i helvetets
hjul.” 431
Loreta Mačianskait÷ analyserar i artikeln “Tre försök att samtala med Isaak
i litauisk litteratur” den bibliske Isaaks tema i tre litauiska texter. 432 Syftet
med artikeln är att försöka finna den inre diskursens organiseringslogik.
Metoden bygger på strukturalistiska beskrivningar av sujett, motiv och figurer som förekommer i texterna och deras förhållningssätt till den bibliske
Isaaks paradigm. Enligt Mačianskait÷ är Šk÷ma den ende litauiske författare
som väljer att fokusera på judemördarens helvetiska existens. “Den bibliske
personens namn Isaak nämns först i långnovellens inledning som skildrar
den ökända tragedin på Lietūkis garage där tiotals judar har mördats med
433
små spadar.”
I början av berättelsen utformas också textens centrala idé
om att världen är ett helvete medan människans smärta enbart betecknar de
olika kretsarna i helvetet. Litteraturkritikern noterar intressanta analogier i
texten, ”[…] en sadist som har förlorat sitt tortyrobjekt ~ den bibliske Abraham ~ Gluosnis som tvingas att upprepa den mördande handlingen ~
Gluosnis som genomför en hamndaktion i garaget ~ NKVD mannen som
mördas ~ den bibliske Isaak ~ den torterade Gluosnis”. 434
Mačianskait÷ konstaterar att den viktigaste frågan, som gestalterna ställs
inför, är frågeställningen om människans fria vilja och straffdom. Långnovellens konsekvenser tolkas som resultat av den filosofiska människosynen,
vilken grundar sig på idén att människan är en bricka i sannolikheternas spel,
där det avgörs om hon kommer att inta bödelns eller offrets position. Litteraturkritikern betraktar därmed den människa som Šk÷ma har gestaltat som
styrd av ödet som under olika tidsperioder har namngetts på olika sätt, till
435
exempel som Gud, historia eller ursprung.
Det konstateras att nationalismen i långnovellen betraktas som farlig. De
riktiga farorna döljs dock i människans natur, vilken också präglas av en
sadistisk och masochistisk grund. Den torterade kroppen är, enligt Mačianskait÷, det som tvingar människan att döda, vilket leder till slutsatsen att tex-
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“Den viktigaste frågan som gestalter håller på att lösa formuleras som domens och den fria
viljans problem. Långnovellens logik erbjuder ett svar att människan inte har och aldrig har
haft någon fri vilja: hon styrs av ödet som kallas olika namn (Gud, historia, natur) och renodlad sannolikhet bestämmer bödelns och offrets positioner. Tiden som människan lever i har
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besatt av totalitarismens demoner, i 1960-talets fredliga Amerika och under bibliska Abrahams och Isaaks tider.”, i Ibid.
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tens olika verkligheter byggs upp enligt negationsprincipen där livet och
livets olika former ställs i opposition till döden.
Mačianskait÷ ser också två hämndprogram i texten. Den ena hämndprogrammet pågår mellan huvudpersonen Andrius Gluosnis och Isaak, medan
det andra handlar om Andrius behov att hämnas på sin älskade kvinna Živil÷.
Litteraturkritikern noterar att huvudpersonen mördar Isaak en gång i början
av boken, men ett mord sker även på dårhuset i slutet av boken. Båda
episoderna förenas av samma figur som skildras som en liten gumma med
huckle. I den första scenen i Inledningen frågar hon Andrius om han har
hämnats. I den andra scenen, när hon återigen visar sig för honom,
konstaterar gumman lyckligt och kravlöst att han har hämnats. Mačianskait÷
har invändningar mot en sådan struktur i berättelsen. “Det verkar ologiskt:
varför kallas kampen med ondskan och rättvisans återskapande ironiskt för
hämnd? Gluosnis ilska mot mannen som torterade honom har för länge sedan stillats och motståndet riktat mot den grymme vakten är framför allt en
självförsvarshandling av en människa, som ännu inte har förlorat sin värdig436
het.”
När Mačianskait÷ betraktar det parallella hämndprogrammet mot kvinnan
som ett uttryck för protagonistens bristande tillit för hela världen sammanfattar hon det hela med att “[…] besvikelsen övergår till ett hämndbegär som
får form av sadistiska drömmar”. 437 I denna kontext ser litteraturkritikern
berättarens kamp med dårhusets vakt Mr. White som hämndobjektets förflyttning och kyssen mellan Andrius och Isaak betraktas som en gestaltning
av den homosexuella kärleken och höjdpunkt för författarens ironi. Denna
kärleksmanifesterande scen betraktas i Mačianskait÷s fortsatta tolkning av
episodens symboler som ett helvetiskt möte. 438
Mačianskait÷ ser texten som författarens samtal om den egna generationen
där han hånar exillitauernas bekväma patriotism och förstör mellankrigstidens litauiska myter. Litteraturkritikern hämtar stöd för sin argumentation
hos Jurij Lotman och hans teori som förstår rädsla och skam som socialkulturens mekanismer. Med hjälp av detta ser Mačianskait÷ författarens agerande som en demytologisering av det litauiska eftersom författaren ändå behåller sådana stabila värderingar som till exempel flygpiloternas Darius och
Girenas död på 1930-talet som framhäver pseudovärderingarnas relativism.
Det uppstår ett problem med denna argumentation när litteraturforskaren
436
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hämtar exempel från långnovellens text som avviker från den temporalitet
som anges i diskussionen, vilken är förlagd till åren i exil, det vill säga efter
Andra Världskriget. Mačianskait÷s anförda exempel handlar i stället om den
inledande mordscenen och dennas observatörer som tidsmässigt befinner sig
under nazitiden.
Den värld som, enligt litteraturkritikern, konstrueras av författarens pessimistiska tänkande styrs av tillfälligheter, som dock kan avbrytas med hjälp
av ett underverk som i detta fall är kärlek. Även om Živil÷ bedrar Andrius
och ”Šk÷ma med antifeministisk passion ‘rufsar till’ Gluosnis illusion
439
[…]” tycker Mačianskait÷ att denna möjlighet ändå finns kvar inskriven i
textens diskurs. Det bör dock tilläggas att användningen av den genusvetenskapliga associationen i denna kontext inte känns befogad.
Giedrius Viliūnas artikel, tryckt i Litauen i början av 1990-talet, benämner
långnovellen ”Isaak” som obscen, vilket fungerar som ett nyckelord i vår
diskussion. Han refererar till diskussionen om censur och även till den amerikanska censurdebatten, som har nämnts tidigare i samband med uppståndelsen kring Den heliga Ingas utgivning. Viliūnas verkar dock tro på begreppets ”obscenitet” legitima tillämpning på Šk÷mas sista långnovell.
Isaak som i mer än tjugo år väntade på publicering [får läsaren att – V. C.]
tappa andan med sin obscenitet på vissa ställen även idag. Men drastiska vulgariteter får här en övertygande konstnärlig mening; det är ett sista medel att
”forcera” läsarens vardagsmedvetande som är snärjt av konventionalismer, att
440
skaka om henne och tvinga henne att lida.

Textens påstådda obscenitet som Viliūnas inte heller definierar, men som har
upprört många litteraturkritiker och läsare både i exil och i det geografiska
Litauen fungerar samtidigt som en sammanfattning av det dominerande förhållningssättet gentemot författaren och hans verk. Vår sista fråga blir därför
följande: har Šk÷mas prosatexter, i synnerhet långnovellen ”Isaak”, varit
tillräckligt obscena för att olika åtgärder som har vidtagits mot denna text
kan benämnas som censur?
Algimantas Bučys är den ende litteraturforskaren som använder sig av
ordet censur för att benämna Antanas Šk÷mas fenomen i litauisk litteratur.441
Den artikel som han har skrivit 2001 som en inledning till Kristina Šk÷mait÷-Snyders översättning av ”Isaak” till engelska är också den text som betraktar författarskapet i kontext av samtida amerikansk litteratur.
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Bučys konstaterar att Šk÷ma förmodligen inte hade några chanser att slå
igenom som författare i USA, eftersom han kom från en liten nation. Bučys
tror att Šk÷ma skulle ha förblivit främmande för de flesta av sina läsare även
om hans texter hade översatts till engelska. Litteraturforskaren konstaterar
att han har svårt att föreställa sig Šk÷ma i sällskap av hans samtida beatniks
utan finner honom ett brokigt sällskap tillsammans med Saul Bellows Dangling Man (1944) och The Victim (1947), Philip Roths The Human Stain
(1999) och de franska existentialisterna, framför allt Albert Camus.
I introduktionen använder Bučys sig av termen trippelcensur som han i
fortsättningen inte analyserar och som förblir relativt otydlig. Han visar hur
Šk÷mas författarskap har blivit betraktat av olika generationer i den litauiska
litteraturkritiken, samtidigt som han noterar att Šk÷mas texter inte bör irritera
den moderna läsaren.
Most undesirable would be temptations not of a moral or aesthetic censorship
but of a so-called civic or humanistic one, were they to arise, for anybody
reading Šk÷ma’s text. I have in mind the rather sad experience of some
Lithuanian literature experts when they, on the one hand being in sympathy
with his spiritual quest, on the other start speaking from a standpoint of middle-class morality despised by Šk÷ma, speak of his cynicism and pessimism
(Mockūnas, 1986), and about his nihilism, and simultaneously condescendingly pat the naughty writer on the back for “not losing touch with the norms
of traditional morality” (Mačianskait÷, 2001). Even if involuntary and intuitive, such censorship claims the very essence of Šk÷ma’s work, his artistic
credo, which I can define in seven words of his: “A naked man in the cruel
Universe”. 442

Bučys påpekar att varken läsaren eller litteraturkritikern bör använda sig av
etiketterna gällande författaren eller hans texter och gör en biografisk anknytning till författarens dyrköpta känslomässiga erfarenheter. Här nämner
han att Šk÷ma under sin tidiga barndom bevittnade folkmord och övergrepp
under inbördeskriget och revolutionen i Ryssland. Bučys poängterar att författaren inte ger några färdiga svar och att någon självklar tolkning av hans
texter inte finns. Till skillnad från de flesta tidigare litteraturkritikerna öppnar Bučys möjligheterna för fler frågor som förblir obesvarade och som han,
med en ironisk referens till Šk÷mas bokutgivningshistoria, benämner som
galningens eventuella vision. ”In the history of mankind, prophets have always been compared to madmen and, as biblical legends point out, cut up
with wooden saws. Or, let us add, with the scalpels of litterary critics in the
443
Här ser man också Bučys kritiska förhållningssätt till
modern world.”
tidigare forskning och recensionerna av Šk÷mas prosatexter, men någon
fullföljning av den kritiken saknas.
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Man kan tidsmässigt urskilja tre censurnivåer som Šk÷mas litterära produktion har utsatts för. Den första censuretappen inträffar när de historiska
omständigheterna, Andra världskriget och ockupationerna av Litauen, tvingar författaren att fly från hemlandet. Den lilla människans maktlöshet inför
historiens maktspel resulterar i nödvändigheten att påbörja ett nytt liv. Det
litauiska språket och skådespelarkarriären byts ut mot bristfälliga kunskaper
i det nya språket engelska, okvalificerat arbete som försörjningsmedel och
teater- samt litteraturintresse som fritidsysselsättning. Šk÷ma kan inte skriva
på engelska och den lilla möjligheten att bli accepterad inom den amerikanska kontexten är därmed fullständigt utesluten. I bästa fall kan han vara de
pågående litterära processernas observatör.
När Algimantas Bučys diskuterar de faktorer som komplicerade utgivningen av Šk÷mas prosa i exil påpekar han att konflikterna mellan författaren och
läsarkretsen, litteraturkritikerna och utgivarna inte har uppstått på grund av
det språk som författaren använde sig av. Bučys erbjuder en annan förklaring: ”[…] det var inte språkets fraseologiska subtiliteter eller vulgariteter
som väckte redaktörers och puritanska recensenters fientlighet för Šk÷mas
verk. Bakom ‘opassande’ ord och episoder i Šk÷mas texter doldes en ‘oacceptabel’ världssyn, vilkens skadliga inflytande ‘den idylliskt hederliga och
444
samfällda’ atmosfären i exillivet skulle skyddas från.”
Denna begränsning innebar att ett andra skede inom censuren kunde inträffa. Författaren Šk÷ma och hans prosatexter blir hänvisade till en sluten exillitauisk krets där han har några vänner, men som till stor del präglas av stark
religiositet och domineras av katolsk tro och värderingar, puritanism samt
konstnärlig och vardaglig konservatism. Med sådana litterära texter som Den
heliga Inga, Det vita höljet och ”Isaak” som både till form och till innehåll
var nya för litauisk litteratur får Šk÷ma ganska snart svårigheter med att finna en förläggare som är villig att publicera böckerna. Läsarstormen som
bryter ut efter att böckerna har getts ut är inte heller till hans fördel, eftersom
det indikerar att texterna har uppfattats som alltför utmanande. Författarens
prosa utelämnas till en publik som har mycket bestämda åsikter om litauisk
litteratur och även tydligt uttalade förväntningar åtminstone på hur prosatexterna inte bör se ut.
Den tredje censuretappen har vi sett i några av de senaste litteraturkritiska
texterna som fortfarande läser författarens prosatexter som ett uttryck för
filosofiska trender eller psykosexuella avvikelser, som tillskriver författaren
egenskaper i det gestaltade och som innehåller ett tydligt ställningstagande
för eller emot hans litterära gärning.
Tematiskt sett, kan litteraturen censureras på grund av politiska, sociala,
religiösa och sexuella grunder. 445 Litterär censur på politiska grunder sker
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inte bara i diktaturstaterna, men kan förekomma även inom demokratierna.
Man försöker hindra kritiska texter från att bli tryckta för skydda sin egen
statliga säkerhet. Denna typ av censur förekommer på nationell nivå, men
vanlig är den också på den lokala nivån, ”[…] generated by school board
members or citizen, individually or in groups, who attack textbooks and
fiction used in schools or available in school libraries. […] challenges at the
local level are aimed at the political values and images that children are receiving.” 446 Självcensur hos ansvariga tjänstemän och lärare är vanlig och
en bibliotekarie som inte beställde böcker som hade blivit bannlysta någon
annanstans nämns som ett exempel i den citerade boken.
Den exillitauiska folkgruppen i USA, koncentrerad främst till storstäderna
Chicago och New York, kan också betraktas som en lokal grupp som har
försökt att censurera Šk÷mas böcker bland annat med argumentet att hans
prosa, värderingarna och skildringarna inte passar ungdomar och barn. Författaren har å andra sidan benämnt den litauiska exilen som ett kulturellt
ghetto.
Litterär censur på religiösa grunder har förekommit i alla tider i de flesta
samhällsstrukturer för att bevara den dominerande moraliska och politiska
ordning. Bannlysningen av böcker inom den västerländska censuren började
med införandet av kristendomen när kyrkan började benämna annorlunda
åsikter som heretiska. Ett av de senaste exemplen att referera till är Salman
447
Rushdies Satanic Verses.
Litteraturen som bannlystes på grund av sexuella skildringar definierades
som obscen av en så kallad obscenitetslag i USA’s Högsta domstol. En liknande lag har också funnits i Storbritannien och det är denna lagstiftning
som Šk÷mas förläggare refererar till i brevväxlingen med författaren. 448
Litterära rättegångar pågick, men det var de fyra mest kända böckerna och
domstolsprocesserna, som skulle bedöma graden av obscenitet. ”[…] American courts tried obscenity cases and pondered the literary merits of Fanny
Hill, or Memoirs of a Woman of Pleasure, Lady Chatterley’s Lover, Ulysses
and Tropic of Cancer.” 449 Den amerikanska lagen upphävdes så sent som
1959.
Sociala faktorer som gjorde det möjligt att bannlysa en bok har också definierats av de amerikanska censurlagarna. Den stora svårigheten var att be446
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stämma vad som skulle anses som synnerligen obscent i en litterär text. Den
amerikanska lagen betonade här beskrivningen eller skildringen av sexuellt
uppträdande på ett uppenbart anstötligt sätt. Man utgick från den subjektiva
bedömningen av en genomsnittsperson, som levde enligt rådande samhällsnormer och som skulle kunna finna att verket som helhet tilltalade osedliga
intressen. Det innebar i praktiken att de böcker som skildrade homosexuella
förhållanden eller förhållanden mellan olika raser stämplades som obscena
på samma sätt som skönlitterära texter som innehöll svordomar och andra
450
vulgära ord.
Vi kan därmed konstatera att det bemötande som Šk÷mas prosaböcker fick
av läsare och litteraturkritiker stämmer väl överens med den sociala censuren.
Idag medger vissa litteraturkritiker att Šk÷mas prosa inte har haft den inverkan på den litauiska litteraturutvecklingen, som den kunde ha haft om
läsarnas och litteraturkritikernas mottagande hade varit annorlunda och problemet med att publicera hans böcker inte hade uppstått. Jūrat÷ Sprindyt÷
som tidigare har gjort en ganska fördomsfull tolkning av Šk÷mas texter gör
den paradoxala noteringen: “Den innovatoriske Šk÷ma hade ingen större
påverkan på den prosa som hans samtida författare skrev därför att hans modernitet inte uppskattades i tid, då den skilde sig alltför mycket från gällande
poetisk standard.” 451
Algirdas Julien Greimas tangerade detta problem redan 1951. Greimas
diskuterar en anonym läsares anklagelser mot Šk÷mas drama Uppvaknande,
som har beskyllts för att innehålla alltför mycket könsdrift. Greimas ser i
stället de ifrågasatta episoderna som symboler för en tid som har innehållit
mycket grymhet, frihetsinskränkningar och berövandet av individualitet.
Vad betyder detta ord som jag läser för första gången i mitt liv? Är detta sexualitet eller sensualitet? Jag tror att varken det ena eller det andra kan finnas i
denna redan kända våldtäktsscen som med sin ovanlighet i litauisk litteratur
påminner om en annan scen, flickornas ”flört med hundarna”, scenen som
tillhör en betydligt mer katolsk författares penna. Varken den ena eller den
andra scenen har ens några realistiska pretentioner; enligt kunniga personer är
”flörtens med hundarna” scen dessutom tekniskt omöjlig. Varken våldtäkt eller sodomi har en egen oberoende betydelse utan den är symbolisk; de är
tecken på vår epoks oerhörda grymhet, epoken som sätter sina smutsiga tassar i de allra mest intima, sexuella, delar av den mänskliga frihet. Men ändå
[…] passar de på något sätt inte i litauisk litteratur. Men här kan man inte
längre skylla på Šk÷ma eller Jankus utan på den litauiska litteraturen med
452
dess oursäktliga puritanism.
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Som vi ser gör Greimas här en viktig markering om att Šk÷mas texter inte
passar in i den litauiska litteraturen som präglas av puritanism.
I Zalatorius artikel från 1988 finner vi ytterligare ett exempel på hur litteraturforskaren kan förhålla sig till den censur som Šk÷mas prosatexter har
utsatts för. Zalatorius anser att Šk÷mas roman Det vita höljet är höjdpunkten
i den litauiska prosan även om texten har skrivits av en författare som officiellt inte existerade i sovjetisk litauisk litteratur. Zalatorius beskriver att censuren som troligen skulle föregå romanens första tryckning i det sovjetiska
Litauen i slutet av 1980-talet diskuterades på en stor litterär tidning. Zalatorius skriver att ”[…] när perestrojka och öppenhetens idéer redan hade fått
fart, fortsatte ‘skäggiga visa gubbar’ som samlades på Literatūra och menas
redaktion […] att skriva dom för Det vita höljet: för samhället kan man inte
453
visa hela romanen, förutom kanske ‘några separata fragment’.”
Zalatorius diskuterar fortsättningsvis de sovjetiska konservativa makternas
censur och de två episoder i Det vita höljet, som mest ogillades av sovjetiska
454
litteraturkritiker.
Litteraturforskaren nämner dock inte så mycket om
vilka utgivningsproblem författaren hade när han ville ge ut sina böcker på
1950-talet i USA utan ger en avfärdande förklaring i parentes om att ”[…]
det var för länge sedan […]”. 455
Kopplingen mellan censuren i den exillitauiska kretsen i USA och censuren i dåvarande Sovjetunionen expliceras alltså inte, men i tidskriften Metmenys berättar Zalatorius om de olika perspektiven att se på författaren. När
journalisten iakttar att Šk÷ma recenseras betydligt mer positivt i det geografiska, då sovjetiska, Litauen än i exil fastslår Zalatorius att värderingarna är
överallt nästa desamma och att överallt finns det moraliska och politiska
trosivrare. 456
Omläsningen av Šk÷mas publicistiska texter och Kostas Ostrauskas slutkommentarer har förhoppningsvis nyanserat den bilden. 457 Vid ett tillfälle
(1960) gav författaren själv en annorlunda förklaring och sin syn på saken:
“[…] de flesta av den äldre generationen som proklamerar avskildhet är inte
uppriktiga. Det är sant att det propageras för ett litauiskt ghetto – låt oss
främja allt som är vårt – fast det ändå förblir oklart vad som är vårt eget, vad
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som är främmande, vad som är främmande eget och vad som är eget men
458
främmande.”
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SAMMANFATTNING

Ämnet för denna avhandling är skildringarna av temporalitet, trauma och
sexualitet i valda prosatexter av den litauiske författaren Antanas Šk÷ma,
vilka studeras med Genettes narratologi och Freuds psykoanalytiska traumaoch sexualteori som teoretisk bakgrund.
I avhandlingens kapitel ”Temporala strukturer” har vi med utgångspunkt i
Genettes narratologi studerat temporal ordning i långnovellen ”Isaak”. I narratologiskt perspektiv innehåller varje berättelse regelbundna generella
mönster och logiska strukturer. Den grundläggande distinktionen mellan
berättelse (eng. plot) och historia (eng. story) analyseras hos Genette med
utgångspunkt i motsättningen mellan berättelsens tid (ty. Erzählzeit) och
historiens tid (ty. Erzählte Zeit). Genette studerar samband mellan historiens
tid och berättelsens fiktiva tid utifrån tre determinanter: temporal ordning,
händelsernas varaktighet och frekvens. Att studera temporal ordning i en
berättelse innebär, enligt Genette, att jämföra de olika händelsernas ordning i
berättelsen med rekonstruktion av den faktiska ordningen i historien. Det är
den delen av metoden som vi har försökt tillämpa vid analysen av temporala
strukturer i Šk÷mas långnovell ”Isaak”. Vid rekonstruktionen av historiens
faktiska tid har vi, med utgångspunkt i Genette, utgått från den information
som ges i berättelsen. Dessa uppgifter ställdes sedan i relation till den temporala ordningen som de har berättats i berättelsen. Historiens faktiska tid jämfördes med berättelsens pseudotemporala imaginära tid.
Att försöka utreda temporal ordning i ”Isaak” och se hur berättelsen och
historien förhåller sig till varandra klargör hur berättartekniken fungerar och
förklarar berättarens konstruktion. I texten påträffas mikrosekvenser som
tycks vara tidlösa och repetitiva och som inte heller har en given plats i den
lineära rekonstruktionen av historiens faktiska tid. Det förekommer också
sekvenser som är påhittade och verkar vara osannolika, vilket gör det omöjligt att placera dem i ett lineärt tidsschema. Berättelsen innehåller i vissa fall
långa sekvenser utan något avbrott i den temporala ordningen, men det finns
också sekvenser som består av narrativa anakronier, vilka komprimeras till
några få ord. Berättarens ironiska anmärkningar, hans explicerade oförmåga
att minnas, reminiscenserna när han har varit berusad innebär att berättaren
inte alltid kan betraktas som pålitlig, vilket har försvårat analysen av berättelsens temporala ordning. Genette noterar vid ett tillfälle att hans metod inte
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fungerar i de sällsynta fall när berättaren medvetet förstör den temporala
ordningen i sin berättelse.
Försöket att rekonstruera historiens lineära tid enligt Genette visar redan i
Inledningen att några tidsmässiga sekvenser har raderats från berättelsen som
endast hypotetiskt tar upp de händelser i historien som har varit avgörande
för textens handling. Det visar förekomsten av ellipser som komprimerar
berättelsen och historiens faktiska tid blir längre än berättelsens tid. Det innebär att historiens tid fortfarande, med utgångspunkt i Genettes narratologi,
betraktas som lineär, men temporal ordning i berättelsen ses som cirkulär
och konstruerad utifrån fyra egenskaper: brist, komplement, komprimering
och extension.
Begreppet komplement betecknar utfyllnader av berättelsens tid som skildrar händelser som aldrig har ägt rum i historien. Den berättade berättelsen
motsvarar innehållsmässigt inte historien, vilket blir uppenbart vid jämförelsen av temporal ordning i historien och i berättelsen.
Begreppet brist betecknar de händelser som har ägt rum i historien, men
som inte har tagits upp i berättelsen. Vid extension framställs vissa händelser
i berättelsens tid som temporalt mer långvariga än vad de har varit i historien
och med begreppet komprimering skildras motsatsen till detta.
Vi gör också en distinktion mellan berättelsens imaginära tid och historiens
faktiska tid. Inom berättelsens imaginära tid placeras sådana komplement
som inte påverkar rekonstruktionen av historiens lineära tid eftersom de faller ur diskursen. Vi noterar förekomsten av sådana temporala mikrosekvenser som underordnar sig den temporala ordningen i historien, men som i
själva verket tycks vara tidlösa. Dessa sekvenser kan antingen förläggas till
flera tillfällen eller ignoreras som oväsentliga för historiens temporala ordning. Det visar ännu en gång svårigheterna med att finna en enhetlig placering för de temporala sekvenserna inom ett lineärt tidsschema.
Dessa två verklighetsnivåer blir tydliga vid flera tillfällen i texten, till exempel vid en längre temporalt anakronistik sekvens i Anteckningarnas andra
avsnitt som hör till det imaginära och som når till en avlägsen framtid. Förekomsten av sådana sekvenser väcker frågor som inte kan besvaras utifrån
Genettes analysmetod. Ska man nonchalera grammatiken, verbens tempus
och satsstrukturen, och placera sekvensen inom historien med utgångspunkt i
berättaren och hans ”fysiska” placering i det omedelbara nuet? Alternativet
är att man bortser från sekvensens imaginära innehåll och betraktar den som
en proleps inom historien.
Vi har också konstaterat att berättaren opererar inom följande generella
tidsramar: det förflutna, nuet och framtiden. Berättarperspektivet i ”Isaak”
uppvisar två aspekter: en tredjepersonberättelse i Inledningen och en förstapersonberättelse i Anteckningarna. Jämfört med temporal ordning i historien,
innehåller den sammanhållna berättelsen mellan Inledningen och Anteckningarnas första avsnitt tomrum som är alltför stora för att kunna betraktas
som någon form av ellipser enligt Genette. Det tidsmässiga språnget mellan
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dessa två kapitel består av tio till femton år, vilket visar att berättelsens konstruktion inte är lineär.
Nästa tidsmässiga språng i berättelsen uppträder mellan det femte och det
sjätte avsnittet när handlingen förläggs till en psykiatrisk klinik med namnet
Queen’s Country. Det tidigare temporala tomrummet redovisas i början av
det sjätte avsnittet, men rekonstruktionen av historiens tid kan endast betraktas som preliminär eftersom berättaren indikerar att han inte längre kan minnas händelserna kronologiskt. Detta påstående fungerar samtidigt som en
utgångspunkt för berättarens omedelbara (synonymt med den faktiska) verklighet, medan den återstående delen av berättelsen är en blandning av minnen, visioner och fantasier i hans föreställningsvärld. Det innebär att den
imaginära verkligheten tar över den faktiska verkligheten, även om berättaren fortfarande försöker upprätthålla illusionen om att hans berättelse utspelar sig i den faktiska verklighetens omedelbara nutid.
När berättaren i sin imaginära verklighet äntligen lyckas hitta Isaak avbryts
berättelsen. Vare sig den temporala ordningen eller berättelsens och historiens förhållningssätt till varandra påverkas, men författarens närvaro expliceras i texten. Det tydliggör att författaren står bakom berättarens konstruktion
och att författaren har makt att avbryta berättelsen. Den explicita öppenhet
som ännu en gång uppvisas för läsaren skapar dock en myt om att textens
författare Antanas Šk÷ma, Anteckningarnas pseudoförfattare Andrius Gluosnis och berättaren är en och samma person.
Den imaginära verkligheten innehåller en pseudohistoria som berättaren
skapar om sig själv och som existerar parallellt med den berättade berättelsen. Han släpper in oss i sin inre värld, fylld av drömmar, sexuella fantasier,
reminiscenser och extas. Textens fiktiva verklighet får genast en prägel av
dubbelhet som blir synlig vid kartläggningen av tid och som tvingar läsaren
till att ställa sig frågan om det hela verkligen har hänt.
När vi försöker kartlägga temporal ordning i historien och i berättelsen ser
vi att texten består av medvetet konstruerade mekanismer som saboterar vår
narrativa analys. Den rekonstruerade historien uppvisar en parallell pseudohistoria: berättelsens faktiska tid växlar hastigt över till en imaginär pseudotid, berättaren agerar på ett sådant sätt att hans handlingar kan noteras både i
historiens faktiska förlopp och i den fiktiva historien. Medan läsaren vacklande försöker skildra det reella och det påhittade, tvingas hon samtidigt att
”agera” gentemot det berättade. En del av läsningens saboterande mekanismer spelar just på det mänskliga behovet att strukturera det lästa. Kartläggningen av temporal ordning exponerar de imaginära, pseudoverkliga händelserna som figurerar i texten, men som varken kan placeras i berättelsen eller
i rekonstruktionen av historien.
En grundläggande schism mellan den faktiska och den fiktiva verkligheten
samt mellan den verkliga och den imaginära delen i berättelsen visar sig när
vi har försökt att analysera textens temporala strukturer enligt Genette. Det
tyder på att texten härmar skeenden i en människas psyke och därför värjer
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sig mot läsarens försök att strukturera den. Läsarens allt större tvivel på berättarens trovärdighet och det berättade kännetecknar just textens motstånd
att bli strukturerad, analyserad och tolkad.
Avhandlingens två kapitel ”Skildring av trauma” och ”Skildring av sexuell perversion” utgår från Freuds trauma- och sexualteori som teoretisk och
metodologisk bakgrund för den fortsatta analysen. Freuds traumateori syftar
till att förklara mekanismer bakom olika hysteriska fenomen och deras etiologi. Freud beskriver ett generellt traumaförlopp där ett empiriskt och psykiskt trauma betraktas som villkor för att ett hysteriskt sjukdomstillstånd ska
uppstå. Traumat äger rum och sedan bortträngs det omedelbara traumatiska
ögonblicket. En klyvnad uppstår i medvetandet och den traumatiska föreställning som individen vill häva isoleras psykiskt. Hysteriska symptom
träder fram senare, ofta i anslutning till en annan traumatisk händelse. De
hysteriska symptomen betraktas med andra ord som ett posttraumatiskt
symptom och som en symbolisk bekräftelse på det ursprungliga traumat.
Minnet av traumat integreras bland andra associationer och upplevelser
och motsäger ibland det traumatiska. Minnet av traumat kan också korrigeras
genom andra föreställningar, men Freud noterar att traumatiska minnen hos
en person som har utvecklat hysteri förblir förvånansvärt intakta. Det finns,
enligt Freud, också en trohet hos det mänskliga minnet som innebär förmågan att minnas bortträngda händelser och detaljer, trots att individen tror sig
ha glömt bort dem.
Traumat kan också kopplas till infantil sexualitet. Ångest som Freud betraktar som en form av hysteri och som träder fram hos en vuxen individ
innebär i sådana fall en reproduktion av den ångest som har uppträtt i samband med det sexuellt betingade traumat. Bevittnandet av en kopulationsakt i
barndomen kan, enligt Freud, bilda traumatiska sekvenser i patientens medvetande. Hysteriska symptom bildas i anslutning till senare upplevda trauman. Vissa symptom kan så småningom upphöra medan andra symptom
finns kvar och fylls med nytt innehåll.
Förtryckt sexualitet utgör, enligt Freud, en av de viktigaste faktorerna vid
bildandet av hysteriska symptom. Infantil sexualitet och intryck som individen har fått i barndomen kan påverka henne på samma sätt som en traumatisk händelse längre fram i livet.
När Freud uppmanar sina patienter att berätta sina levnadshistorier vet han
att de i själva verket inte klarar av att lämna fullständiga berättelser om sig
själva. Bristerna och minnesluckorna i patienternas berättelser öppnar möjligheter för den psykoanalytiska processen. I samarbete mellan läkaren och
patienten uppstår en ny berättelse som korrigerar eller ändrar den första berättelsen.
Freuds traumateori handlar inte endast om neurosens genes och de olika
faktorer som påverkar sjukdomsförloppet utan även om det mänskliga minnet, dess mekanismer och funktioner. I en litterär gestaltning av trauma tangeras även framställningen av bortträngningen och perceptionen av tempora186

litet. När historien genom berättaren transformeras till en berättelse intar
berättaren en position som i viss mån motsvarar den freudianska patientens
position vid berättandet av den egna levnadshistorien. Tvånget att berätta om
traumat leder till störningar som uppstår i minnet och som blir uppenbara för
recipienten. När Freud uppger att patientens bristfälliga berättelse beror dels
på hennes bristande ouppriktighet, dels på verkliga amnesier och minnesluckor visar han betydelsen av temporalitet.
För vår analys av traumaskildringar i Šk÷mas prosa innebär detta följande
förlopp. Det faktum att historiens händelser tidsmässigt omplaceras i berättelsen tyder på en drivkraft hos berättaren att upphäva det ursprungliga temporala sambandet mellan historien och berättelsen. En imitativ process av
mänskligt minne, implementerad i berättarens pseudomedvetande, initieras.
Detta betyder i sin tur att bortom en sådan berättarposition, i förhållande till
den egna berättelsen och historien, finns en annan, medvetet konstruerad,
position, som dock inte är lika tydlig för läsaren, nämligen författaren. I
Šk÷mas novellistiska prosa blir denna drivkraft hos berättaren allt starkare. I
de tidigaste novellerna i boken Glöd och gnistor (1947) stämmer berättelsens
temporalitet relativt väl överens med historien. I den sista långnovellen ”Isaak” förekommer många sekvenser där sambandet mellan berättelsens och
historiens temporalitet har slitits sönder. När berättaren konstaterar sin oförmåga att placera historiens händelser i en kronologisk (historisk) tidsram,
fastställer han samtidigt den dubbelposition som beror på den ovannämnda
binariteten mellan författaren och berättaren. Berättarens primära uppgift är
att berätta en berättelse, men vi kan inte förvänta oss att berättelsen tidsmässigt ska vara trogen historien. Berättelsen innehåller ännu en röst som tillhör
författaren. Den rösten dekonstruerar berättarens minne samtidigt som det
håller på att skapas. Det pågår således en motsatt rörelse inom texten som
försöker tränga bort författarens röst och framkalla en illusion hos läsaren att
både minnen och minnesluckorna inte är konstruerade och verklighetsimitativa utan sanna och verklighetsbaserade.
Trauma är ett centralt begrepp och ett återkommande tema i Šk÷mas novellistiska prosa. Gestaltningen av traumatiska händelser och de psykiska processer som pågår inom en människa under extrema omständigheter som krig,
flykt eller en närståendes död fungerar ofta som förutsättning för att berättelsen överhuvudtaget skall kunna berättas. Skildring av trauma och posttraumatiska tillstånd utgör antingen bakgrund till händelserna i berättelsen
(”Nattens tystnad”) eller hamnar i berättarens fokus (”Björk och en människa”). Skildringarna av trauma utvidgas i långnovellen ”Isaak” med skildringar av sexualitet, vilket för tankarna till den teoretiska utvecklingen hos
Freud som kompletterade traumateorin med sexualteorin.
När berättaren i ”Isaak” låtsas exponera sitt minne i en berättelse som retroaktivt rör sig mellan det upplevda och det uppdiktade, mellan det förträngda och det dominerande, mellan det explicita och implicita, suggereras läsaren in i rollen av psykoanalytiker. I detta rollspel förväntas läsaren inta en
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dynamisk roll. Den påstådda öppenhet som impliceras i långnovellens genre
anteckningar fungerar som ett inbyggt hinder för att tolkningen skall lyckas
eftersom den simulerar textens sympati gentemot läsaren. Det som egentligen sker har en motsatt effekt eftersom texten döljer betydligt mer än det
som uttalas och lämnar tomrum samt brister som läsaren tvingas (men inte
alltid förmår) att utfylla.
När författaren bygger upp den jagcentrerade texten i ”Isaak” använder han
sig av psykoanalys i kombination med berättarteknik, för att skapa ett idealt
förhållande mellan läsare och text. Texten härmar inte den psykoanalytiska
processen utan utger sig för att vara ett objekt, en patient, som underkastar
sig läsarens, det vill säga psykoanalytikerns, granskning. Förståelsen av en
sådan text förutsätter ett neutralt förhållande mellan texten och läsaren, vilket i praktiken blir omöjligt. Tolkningssituationerna omfattar inte endast
likheter utan även skillnader. Den tryckta prosatexten som senare läses av
läsaren står i avståndsförhållande till författaren och kan därmed betraktas
som en statisk och avslutad struktur. Från den tolkande läsarens sida kan
texten dock ses som en föränderlig organisation: en historia som rekonstrueras och en berättelse som fortsätter att skapas. Den gemensamma nämnaren
som både psykoanalytikern och läsaren möter är dock motstånd.
Den betydelsefulla infantila erfarenheten som framhävs hos Freud träder
fram som en del av den imaginära sfären i ”Isaak” och manifesterar sedan
schismen mellan den faktiska och den fiktiva, imaginära verkligheten. Berättarens ”faktiska” verklighet inom texten tycks stämma överens med författarens biografiska fakta och ger därmed läsaren åtminstone en teoretisk möjlighet att betrakta berättaren och författaren som samma person. En sådan
berättarkonstruktion kan ses som författarens medvetna experiment med
läsarens förväntningshorisont. Det handlar i förlängningen om den makt som
texten utövar mot sina läsare när den anspelar på vår oförmåga att tolka rätt,
att se bakom narrativa författarkonstruktioner och att avslöja. Detta kan också ses som ett exempel på relationen mellan psykoanalytikern och patienten
som förvanskas i den meningen att det är läsaren som plötsligt får finna sig i
rollen av den analyserade.
Fusionen mellan berättaren och författaren är alltså fingerad, vilket vi har
sett i Šk÷mas tidiga prosatexter, till exempel i ”Soliga dagar”. De infantila
erfarenheter som skildras i texten kommer ur textens yttre och författarens
faktiska verklighet, men används inte med syfte att beskriva den omedelbara,
den självbevittnade, verkligheten utan betraktas som dennas parafras.
De traumatiska infantila erfarenheterna som huvudpersonen Martynukas i
”Soliga dagar” visas uppleva är också temabildande och kan betraktas som
en aspekt av författarens narrativa teknik. Skildringen av det infantila traumat fungerar som mittpunkt för författarens konstruktioner av texten. Den
obstruerande rädsla som pojken känner inför möjligheten att ”se” glasmänniskan kännetecknar den försvarsmekanism som den tidigare ”upplevda” em-
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piriska erfarenheten bildar och som ställs mot skådelustens behov att se det
skrämmande.
När glasmänniskan gestaltas som en sagofigur kan detta ledas vidare till
gumman med huckle som fungerar som en återkommande arketypisk och
sagolik gestalt i ”Isaak”. Det handlar om en kvinnlig gestalt som också realiserar ett centralt och dubbeltydigt tema: bestraffning och hämnd, som också
visualiseras i den tidigare prosans skildringar av rädsla. Relationen mellan
den tyske officeren och judinnan i novellen ”Fångad” visar hur den individuellt explicita skildringen av rädsla och skräck övergår i skildringen av det
arketypiska hatet. Skildringen av gumman med huckle i författarens sista
text ”Isaak” genererar också binära motsättningar i det mänskliga psyket: det
infantilt oskuldsfulla som associeras med barnsagan och de vuxnas drifter
som döljs bakom symptomyttringarna rädsla, ilska, hat och hämnd.
För att exemplifiera textens inbyggda motstånd mot analysen har vi följt
skildringen av gumman med huckle som har lett oss vidare till gestalterna av
den blå barnsköterskan i ”Isaak” och till systern Rosa i novellen ”På sjukhuset”. Parallellerna mellan den blå sköterskans gestalt och systern Rosa visar
att införandet av den förstnämnda gestalten i ”Isaak” inte har varit slumpmässigt. Den blå barnsköterskan representerar en normgivande instans, observatörens och den andres (sic! implicit läsarens?) blick på berättaren Andrius Gluosnis till synes tilltagande galenskap. Berättaren agerar dock som om
han var galen samtidigt som han förmår att avspegla någon annans blick på
sig själv. Denna diskrepans pekar på författarens medvetna inblandning i
texten och i berättarens konstruktion.
Igenkännandet av det imaginära som varken utspelar sig i historien eller i
textens yttre verklighet är dubbelt. Det sker först genom en objektivering av
det imaginära vid det tillfälle när texten skapas. För andra gången sker igenkännandet av det imaginära när läsaren analyserar och tolkar texten. Det är
först nu som den imaginära verkligheten i texten benämns som imaginär och
begreppet aktiveras i vår förståelse av texten. Den första fasen av objektiveringsprocessen, författarens skapande, påverkas inte av läsarens insikter om
att det imaginära finns, eftersom den redan existerar i texten oavsett vilja hos
författare, läsare eller andra aktörer som befinner sig i textens yttre verklighet. Objektiverings-, aktiverings- och tolkningsprocesserna kompletteras
dock med subjektiv information, tillhörande både författaren och läsaren, till
exempel genom empiri, objektiva fakta som utgör grunden såväl för textens
skapande som för analysen.
Skildringarna av den infantila traumatiska erfarenheten i ”Isaak” centreras
kring en autonom bild som skapas med hjälp av uttrycket ”att gråta som ett
barn”. De sekvenser som inkluderar den berusade berättarens gråt alternativt
sorg över sin döda mor exemplifierar den medvetna konstruktionen av berättaren: alkoholen suddar ut försvarsmekanismer som annars censurerar det
sagda.

189

Trauma i Antanas Šk÷mas prosatexter skildras på olika sätt och är av varierande omfattning. Den traumatiserade människans psyke skildras utförligast
i novellen ”Björk och en människa”. Den empiriska skildringen av traumat,
faderns sorg över dotterns död, som genomgår olika stadier, aktualiserar
posttraumatiska reaktioner.
Den dramatiska flykten från hemlandet, som refererar till faktiska händelser 1944, betraktas som en separat traumatisk händelse. Denna flykt påverkar den betydligt längre berättelsen även i långnovellen ”Isaak”. Berättelsen
gör ett temporalt hopp mellan mordet på juden Isaak i Inledningen som utspelar sig under kriget och första avsnittet i Anteckningarna som utspelar sig
tio femton år senare. Det innebär att läsaren inte ges någon information om
berättarens flykt från hemlandet. Med utgångspunkt i Freuds traumateori
betraktas gestaltningen av en sådan berättare som medveten konstruktion,
med bortträngningens mekanismer inbyggda i berättarens pseudopsyke.
Den gamla gubben som skildras i novellen ”Leende” visar ännu en gång att
författaren framhäver överlevnadsinstinkten som träder fram i traumatiska
situationer samtidigt som han avser att skildra människans väsen utan några
som helst illusioner. Berättelsen i den skönlitterära texten fungerar som en
författaranalys av de gestaltade pseudopsyken och som ett delvis desillusionerat avslöjande om den pseudoempiriska verkligheten.
I novellen ”Klänning” inkorporeras en autonom traumaskildring, makens
död, i en pågående traumasituation, flykten från hemlandet. Här noterar vi
ett återkommande posttraumatiskt symptom, kvinnans sugande på sin överläpp, som enligt Freud kan betraktas som en tvångsmässig handling. Gestaltens agerande kan sättas i samband med det grundläggande traumat, vilket
med hjälp av skildringen expliceras för läsaren. Sambandet mellan traumat
och posttraumatiska symptom i ”Isaak” är däremot implicit, vilket förändrar
läsarens förutsättningar för tolkningen.
Införandet av kvinnans dagdröm, den hastiga tanken på den döde mannens
spräckta hjässa, ses som ett narrativt grepp för att få läsaren att tro att traumats efterkonstruktion bär med sig mer information än vad som har framställts. Distinktionen mellan det egentligen sagda och det förmodligen sagda
påminner om den tidigare gränsdragningen mellan den faktiska och den
imaginära verkligheten. Dagdrömmens reproduktion av den traumatiska
händelsen i den yttre verkligheten betraktas som en pseudoreproduktion i
textens imaginära verklighet som berättar om det som kunde ha resulterat i
skildringen av kvinnans reaktioner vid traumat om berättaren hade valt att
fokusera på henne. Det innebär att konstruktionen av kvinnans gestalt har
påfallande likheter med det mänskliga psykets reaktioner på trauma i den
freudianska psykoanalysen.
Med utgångspunkt i Freuds traumateori kan berättelsen i Anteckningarna
betraktas som en manifestation av en bortträngningsprocess som genom
dagbokens skrivande åskådliggörs för läsaren. Berättaren Andrius grundläggande trauma som skildras i texten och som motiverar hans fortsatta hand190

lingar utgörs av den tortyr som juden Isaak har utsatt honom för. Som följd
av detta lider berättaren Andrius av en bortträngning som motiverar en berättarteknisk obalans i långnovellen. Denna obalans finns i textens ojämna
struktur mellan Inledningen och Anteckningarna, och mellan skildringarna
av det grundläggande traumat och de posttraumatiska symptomen. I Inledningen har vi en berättare som fortfarande har förmåga att minnas, medan
Anteckningarnas berättare rör sig fritt mellan olika verklighetsnivåer i texten. Till skillnad från Anteckningarna fokuserar Inledningen på mordet på
Isaak, vilket kan tolkas antingen som ännu ett tecken för bortträngning eller
som författarens explicita intrång i texten.
När Freud definierar en människas karaktär explicerar han kopplingen
mellan barndomens empiriska upplevelser och driftlivet som i vissa fall annalkas det perversa. Perversionen kan ses som den sociala normens mörka
motsats, närvarande och påträngande i den dolda delen av det mänskliga
psyket. Freud ser det perversa driftlivet som patologiskt och obrukbart, en
sexuell manifestation utan fortplantningssyfte, som strävar efter lustvinst
som ett självständigt mål.
Desto intressantare bli Freuds tanke att den normala sexualiteten kan förstås genom perversionen. Freud betonar betydelsen av den infantila sexualiteten och studerar dennas yttringar. Individens barndom delas in i olika stadier där olika sexuella driftkomponenter står i centrum. Den forsta fasen i
barnets utveckling är den orala fasen. Så kallade pregenitala sexualorganisationer består av den orala, alternativt kannibaliska, organisationen och den
analsadistiska organisationen. Oralerotiken står i förgrunden under den orala
fasen i barnets liv när den sexuella aktiviteten ännu inte är skild från näringsupptagandet och när sexualmål fortfarande är infantila. Nästa fas i barnets utveckling domineras av sadism och analerotik när motsatsförhållandet
mellan aktivt och passivt, vilket senare kristalliseras fram till manligt och
kvinnligt, bildas. Under puberteten råder genitalierna och objektvalet styrs
till stor del av det infantila objektvalets efterverkningar. Individens sexuella
utveckling kan antingen påverkas av arv och konstitution, det vill säga medfödda egenheter, eller av accidentella erfarenheter.
Masturbation är, enligt Freud, förankrad i den infantila sexualiteten. Masturbationens skadeverkningar kan träda fram som psykiska fantasibilder,
vilket innebär att man inte behöver eftersträva en förändring av yttervärlden
för att tillfredsställa ett behov. Om masturbationen betraktas som en möjlighet att fixera infantila sexualmål kan det leda till att individen stannar kvar i
psykisk infantilism. Freud poängterar dock masturbationens terapeutiska
verkan.
Homosexualitet betraktas av Freud som sexuell avvikelse med avseende på
sexualobjektet. Det väsentliga här är att Freud inte likställer homosexualitet
med individens degeneration utan hävdar att det är en förvärvad egenskap
hos könsdriften. En viktig och återkommande tanke är att varje individ har
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ett ursprungligt bisexuellt anlag som intar plats både anatomiskt och psykologiskt.
Den allra vanligaste sexuella perversionen är, enligt Freud, tendensen att
tillföra sexualobjektet smärta. Den aktiva formen av perversionen är sadismen som härstammar från det normala och som utgör en aggressiv komponent i sexualdriften. Masochism ses som en förlängning av sadismen och är,
enligt Freud, den passiva formen som betraktas som ett sätt att uppnå tillfredsställelse genom att utsättas för fysiskt eller psykiskt lidande som orsakas av sexualobjektet. Freud poängterar också att perversionens båda former
i regel förekommer hos en och samma person, vilket visar att perversionen
uppträder som ett motsatspar. Det innebär i förlängningen att sexualiteten i
grunden betraktas som polär.
Orsaken till insjuknande i hysteri och psykoneuros är, enligt Freud, bortträngningen av sexualitet. Centralt för hysterin är ett starkt sexuellt behov
och en alltför långt driven sexualdrift som individen inte kan leva ut. I konflikten mellan norm och sexualitet kan man se hur de libidinösa symptomsträvandena förvandlas till en sjukdom.
En annan väsentlig freudiansk iakttagelse är att en drift i det omedvetna
har en motsats som senare visar sig vara aktiv, vilket innebär att den som är
exhibitionist samtidigt är voyeur. Psykoneurotiker utvecklar sällan enstaka
drifter utan spår av alla drifter förekommer regelmässigt.
I Antanas Šk÷mas prosa fokuserar berättaren på ett sexuellt perverterat
medvetande, definierat enligt Freud. Det finns inga skildringar av en ”vanlig” sexualakt mellan en man och en kvinna i de texterna som har ingått i
avhandlingens korpus. Den tidiga novellen ”Nattens tystnad” ses som en
psykoanalytisk berättelse i den meningen att textens konstruktion grundläggs
med ett minimalt avstånd mellan berättaren och berättarens ”du”. Berättaren
låtsas om att se in i berättelseduets medvetande och styra reaktionerna på det
berättade med hjälp av bilder i den egna berättelsen. Intrånget i det andra
medvetandet är presumtivt eftersom svaret som berättarens ”du” ger endast
bygger på ett antagande och på en psykoanalytiskt grundlagd spekulation om
ett bästa möjliga svar. Genom en sådan konstruktion söker berättelsen att
imitera verkligheten utanför texten och berättaren gör intrång även i läsarens
medvetande som tvingas att bevittna det traumatiska som skildras i texten
genom att läsa den. Den funktion som berättarens ”du” tilldelas i texten innebär att läsarens eventuella reaktioner på det gestaltade härmas. En sådan
narrativ strategi visar att berättaren har konstruerats medvetet för att utöva
makt på textens läsare, försöka styra hennes tolkning och bryta mot läsarens
förväntningshorisont genom en skildring av någonting annat än det förväntade. Detta sker i Šk÷mas texter när en sexuell relation gestaltas. De snabba
växlingarna mellan det sexuella och det traumatiska, det imaginära och det
faktiska pekar på att texten härmar skiftningarna i en fysisk människas medvetande och påminner på det sätt om en psykoanalytisk tolkning av sin egen
yttre verklighet.
192

Novellen ”Uppe i i bergen” skildrar traumatiska händelser som är olika för
textens två huvudpersoner, en kvinna och en man, som en gång i tiden var ett
par. Trauma fungerar återigen som en förutsättning för att berättelsen överhuvudtaget ska äga rum. Kvinnans plötsliga försvinnande under kriget skildras som ett grundläggande trauma för mannen som drabbas av tillfällig sinnesförvirring och som febrilt letar efter henne. Det grundläggande traumat
för kvinnan visas vara den våldtäkt hon utsattes för. I denna text skildras
våldtäkten som en utlösande faktor som snedvrider kvinnans sexualitet: hon
börjar prostituera sig efter att hon har blivit våldtagen. Hennes förändrade
utseende skildras från mannens perspektiv, vilket tyder på normgivande värderingar bakom gestaltkonstruktionen: kvinnans ofrivilliga sexuella erfarenheter betraktas som stigmatiserande. Den överexponerade sexualitet som
skildras i denna novell betraktas som en avvikelse. Den prostituerade kvinnans gestalt konstrueras i stället som en del av en arketyp där kvinnan tillskrivs ett idiotiskt intetsägande leende som återkommer i skildringen av
Živil÷.
Skildring av våldtäkt förekommer även i novellen ”Murksa” i långnovellen
”Soliga dagar”. Vi noterar ännu en gång att berättelsen imiterar den faktiska
verkligheten utanför texten och skildrar ett pågående inbördeskrig i Ryssland. Den imaginära verkligheten sträcker sig inte längre än till den lilla
litauiska pojkens drömvärld och familj. Distinktionen mellan den imaginära
och den faktiska verkligheten i berättelsen tydliggörs genom att den ryske
pojken Vaskas gestalt införs, vilket noteras genom förändringarna i språket,
även om det skapas en illusion om att den barnslige berättaren är uppriktig
och trovärdig.
Den scen i berättelsen som skildrar hur en prostituerad kvinna våldtas
sammanfaller med skildringen av pojkens första sexuella erfarenhet. Våldtäktens händelseförlopp framställs på samma sätt som tidigare: kvinnan berusas med vodka för att senare skändas av sex soldater. Den yttre bilden av
den prostituerade kvinnan utvidgas med arketypiska detaljer i hennes fördärvade utseende. Den kvinnliga sexualiteten betraktas här som en handelsvara
och den iakttagna sexuella akten kan med utgångspunkt i Freud ses som den
accidentella erfarenhet som skjuter fram pojkens sexuella utveckling till
förpuberteten. Den erfarenhet som skildras här är i grunden voyeuristisk.
Vi gör samtidigt en iakttagelse att scenen som skildrar pojkens upphetsning överhuvudtaget inte kommenteras i novellens tidigare tolkningar. Våldtäktscenen har däremot väckt litteraturkritikernas missnöje och förläggarnas
rädsla för censur.
I novellerna ”Kalendern” och ”Fångad” ser vi hur skildringen av våldtäkten kan förknippas med temat sexualitet och makt. Bilden av den nazityske
officerens makposition i novellen ”Fångad” hämtas från den faktiska verkligheten utanför texten och den relation som skildras mellan mannen och
kvinnan grundläggs i båda texterna på mannens sexuella dominans. Novellen
fokuserar på gestaltningen av den psykologiska relationen mellan våldtäkts193

mannen och den våldtagna kvinnan, och beskriver nazisten med ett ambivalent begrepp ”segrare”, vilket tillkännager mannens fysiska övertag över
kvinnans kropp, samtidigt som hans mentala underläge poängteras med hjälp
av ironin.
När Otto Krantz i ”Fångad” bevittnar den våldtagna judinnans dödsögonblick skildras detta först som ett spontant, ocensurerat och voyeuristiskt begär att se någon annans lidande. Det är också ett sadistiskt behov att se det
tidigare sexualobjektets dödsskräck som slutför den psykologiska kampen
mellan mannen och kvinnan genom att det implicita motståndet som sexualobjektet tidigare har uppvisat övervinns. Efter att ha visat det voyeuristiska
begäret att iaktta kvinnans dödsögonblick lägger författaren in skildringen av
den normgivande skamkänslan som nazisten ”känner” efter att ha blivit ertappad i sin iakttagelse. Det tydliggör att skildringen av sexualitet inte endast
består av distinktioner mellan olika verkligheter, imitativa inslag och skiftande berättarposition utan är en medveten konstruktion som försöker förutsäga läsarens tolkning.
Bilden av en prostituerad kvinna som skapas i den sista långnovellen ”Isaak” består av motsatser som kan härledas från den ursprungliga dikotomin
mellan berättarens imaginära och den faktiska verkligheten. Textens påstådda upphovsman Andrius Gluosnis vill vara samma person som berättaren i
Anteckningarna. Han skriver därför en dagbok om sig själv där endast han
själv är tänkt att bli textens presumtive läsare. Det innebär att vår läsning av
texten egentligen är förbjuden. Läsaren gör intrång i någon annans medvetande när hon tillägnar sig textens innehåll. Att framställa berättelsen som en
förstapersonberättares dagbok är ett skickligt grepp som används för att skapa en distans mellan den riktige författaren och texten. Avståndet till författaren Šk÷ma blir särskilt tydligt i de delar i berättelsen som tillhör berättarens imaginära verklighet, eftersom Anteckningarnas författare Andrius
Gluosnis ställer sig bakom förstapersonberättaren Andrius konstruktion som
ger form åt de fantasier, drömmar och sexuella avvikelser som berättaren
säger sig ha varit med om.
Skildringen av den prostituerade kvinnan Živil÷, som en gång har varit
berättarens älskade, sträcker sig över både den imaginära och den faktiska
verklighet som avlöser varandra i texten, vilket gör att läsaren ställs inför ett
tolkningsdilemma vad gäller olika scener. Underlaget för skildringen av
berättarens sexualitet utgörs av ett grundläggande trauma som inträffat i det
förflutna, när berättaren upptäckte att hans flickvän Živil÷ hade lämnat honom för en betydligt rikare läkare. Det emotionella och sexuella sveket fördjupas när hon tar med sig dikttolkningarna som de tillsammans har gjort
och senare ger ut dem under sitt eget namn. Det personliga traumat drabbar
berättarens kreativitet, kärnan för hans imaginära värld, med full kraft och
gör honom otillräcklig som konstnär.
Att den komplexa skildringen av berättarens sexualitet exponeras för läsaren genom Živil÷s gestalt är en paradox i berättelsen. Den bild av sexualob194

jektet Živil÷ som berättaren ger i berättelsen är tudelad på samma sätt som de
två freudianska motsatserna i ett kärleksliv. Den sinnliga delen av kvinnans
bild består av den faktiska verklighetens Živil÷ som har traumatiserat berättaren och som nu är prostituerad. Det är den sinnliga bilden av henne som i
form av sadistiska fantasier och vid onani tränger sig in i berättarens imaginära sfär. Den ömsinta delen av bilden på Živil÷ skildras som en idealbild
som endast existerar i berättarens föreställningsvärld; den utgår från en aktiverad bortträngningsmekanism där man låtsas om att ingenting av det som
utspelar sig i den faktiska verkligheten har hänt.
När berättaren besöker den kvinna som han tidigare har älskat misslyckas
han först med att genomföra sexualakten och det verkar som om han har
drabbats av tillfällig psykisk impotens. Freud anger dock att individer som
lider av denna störning skyddar sig genom att psykiskt nedvärdera sexualobjektet, då den psykiska impotensen upphör. Den överskattning som normalt
tillförs sexualobjektet reserveras för det incestuösa sexualobjektet och dess
ersättare.
Längre fram i berättelsen visas hur berättaren lyckas genomföra sexualakten, vilket beskrivs som ”ett under”. Detta signalerar att den freudianska
diagnosen på en sådan skildring av manlig sexualitet skulle vara absolut
impotens, eftersom det tidigare och enda sexualobjektet varken kan eller har
ersatts av andra kvinnliga sexualobjekt. Denna hypotes bekräftas i berättelsens tidigare avsnitt som skildrar hur berättaren misslyckas få erektion när
han försöker ha sex med fru Julle. Freud noterar även att verklig försvagning
av genitaliernas fysiologiska funktioner är ett symptom för absolut impotens.
Berättarens ständigt återkommande kommentarer om sina gamla odugliga
genitalier stämmer väl överens med denna observation.
Enligt Freud inträffar absolut impotens först när en ung människas hela
sinnlighet fixerar sig vid omedvetna incestuösa fantasier om ett incestuöst
objekt. Närvaron av det incestuösa sexualobjektet, modersgestalten, expliceras i texten först efter det att berättaren har lyckats övervinna sin impotens,
samtidigt som han artikulerar sin känsla av skuld, vilket tyder på medvetenheten om ett brott mot rådande samhällsnormer. Den manliga berättarens
återerövrade sexuella förmåga symboliserar samtidigt en frigörelse från det
egna psykets hämmande mekanismer. Texten gör anspråk på att skriva sig in
i en arketypisk diskurs om kärlek, trauma och sexualitet.
Den återvunna sexuella förmågan resulterar i en scen som skildrar hur
berättaren våldför sig på det sexuella primärobjektet Živil÷. Det sexuella
övergreppet sker för att bekräfta den egna fungerande sexualiteten och korresponderar därmed med skildringarna av övergrepp på den prostituerade
kvinnan i novellerna ”Fångad”, ”Uppe i bergen” och i långnovellen ”Soliga
dagar”. Det innebär att skildringen av sexualitet i Šk÷mas prosatext kopplas
bort från begreppet kärlek.
Maktförhållandet mellan den manliga berättaren och kvinnan förändras så
fort den sexuella akten avslutas, eftersom Živil÷ visas dominera Andrius
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psykiskt. Kvinnan tillintetgör mannens tidigare sexuella prestation och utsätter honom för ett slutgiltigt trauma, vilket också avspeglar sig i berättelsens
konstruktion: detta avsnitt blir det sista som utspelar sig i textens faktiska
verklighet. Ett temporalt tomrum som uppstår efter det att berättaren har
lämnat rummet sträcker sig fram till den tidpunkt då han hamnar på den psykiatriska kliniken. Detta kan tolkas antingen som en övergång till den imaginära sfären eller som ett posttraumatiskt förvirringstillstånd hos berättaren.
Berättarens sexuella fantasier om Živil÷s gestalt i den imaginära sfären
betraktas som ett sätt att besegra det tidigare sexualobjektet. I dessa dagdrömmar avslöjas mer om berättaren än om Živil÷, vilket tyder på att kvinnans bild objektiveras i berättelsen.
Den allra första dagdrömmen om henne bygger på ett imaginärt, implicit
sexuellt, förhållande mellan gestalterna där kvinnan dominerar och mannen
skildras som beroende av hennes välvilja. Som vi har sett, handlar denna
föreställning om berättarens sexuella underordning. Det inbyggda sadistiska
inslaget visar Živil÷s makt över honom.
Nästa fantasi om att berättaren torterar kvinnan innehåller utpräglade sadistiska inslag. Mannen hämnas kvinnan som har dominerat över honom i
tidigare drömmar och som har vanärat honom i den faktiska verkligheten.
Genom att fantisera om den sadistiska tortyren återerövrar berättaren sitt
tidigare sexualobjekt samtidigt som det ännu en gång explicerar hans faktiska maktlöshet. När berättaren noterar att hans sexuella fantasier kan uppfattas som spår av hans sjukliga fantasi kan det ses både som den faktiska verklighetens intrång i textens imaginära del och som berättarens självdiagnos,
vilket ännu en gång tyder på författarens medvetna intrång i berättarens konstruktion. Perversionerna uppträder, enligt Freud, som varandras motsatser.
Detta bekräftas i konstruktionen av berättarens ”själsliv” genom ett masochistiskt inslag i hans föreställning om hur det primära sexualobjektet Živil÷
har sex med andra män.
Den ”fysiologiska” störningen hos berättaren handlar om genitaliernas
dysfunktion, medan den ”psykologiska” störningen yttrar sig genom en explicit uttryckt oförmåga att onanera som i förlängningen resulterar i oförmåga att få utlösning. Berättarens fixering vid onani kopplas i berättelsen till
infantila erfarenheter som ännu inte har artikulerats och som enligt Freud
kännetecknar avstannad sexuell utveckling. När berättaren beskriver denna
fixering och begäret att hejda orgasmen för de gråa herrarna på den psykiatriska kliniken framställs det som en tvångsmässig njutning med masochistiska inslag och denna scen har konstruerats som berättarens psykoanalys av
sig själv. Distinktionen i berättarens dubbla blick på sig själv tydliggörs: den
infantilt tomma blicken symboliserar berättarens ständigt explicerade infantila oskuld, en slags ”tabula rasa”-gestalt, medan den empiriskt tvingande
blicken tillhör den andra berättaren som fokuserar på sexuella perversioner.
Denna distinktion förtydligar i själva verket att den dubbla blicken på berät-
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taren egentligen tillhör författaren som döljer sig bakom en sådan berättarkonstruktion.
En temporal distinktion mellan berättarens nutid och det förflutna återspeglas även vid skildringarna av sexualitet och tydliggörs med hjälp av den
helige Kasimirs gestalt. Den bildsköne berättaren i det förflutna, som liknar
den helige Kasimir, skildras som en man med vital sexuell förmåga. Han har
barn, även om bilden på dottern hör till den imaginära verkligheten. Den
flintskallige berättaren i nuet vet ingenting om sin dotter och hans förmåga
att minnas är bristfällig, full av sidospår och olika tolkningsmöjligheter som
ibland förnekar varandra. I sin berättelse strävar han efter självkontroll genom att försöka uppnå den för honom ouppnåeliga objektiviteten och pendlar i stället ständigt mellan den illusoriskt imaginära och den faktiska verkligheten. Detta tyder på en medveten ambition hos författaren att skapa en
text som imiterar processerna i det mänskliga psyket hos en tilltänkt fysisk
person i en yttre verklighet.
Hos Freud förknippas den perversa sexualitetens yttringar med skam- och
skuldkänslor, vilket innebär att perversionen som en avvikelse från normen
inte får artikuleras fritt av dennas utövare. Även om berättaren uppger att
han har känt skuldkänslor vid ett tillfälle, kännetecknar detta snarare hans
oförmåga att kontrollera den egna kroppen fullt ut och det omedvetnas triumf över det medvetna än hans regelrätta skam över sitt perversa beteende.
När perversionen i texten skildras utan ångest och skam normaliseras den
och textens läsare fråntas möjligheten att betraktas den som en perversion i
äkta freudiansk mening.
En av de mest grundläggande skillnaderna mellan berättelsen i texten och
den imiterade verkligheten ligger i Anteckningarnas obarmhärtiga uppgift att
registrera olika skeden i berättarens ”psyke”. Berättaren frigör sig medvetet
från de samhällsnormer och konventioner som gäller i textens yttre verklighet när han i berättelsen registrerar och exponerar sina ytterst privata ”upplevelser” av perversionen för läsaren som tvingas ta del av dem. De rådande
samhällsnormerna och konventionerna benämns som en hämmande faktor på
patientens psyke hos Freud. En sådan diskrepans mellan teori och textens
empiri visar att skildringen av sexualitet i den šk÷mianska berättelsen inte
vilar på förståelsen av norm och perversion som ett motsatspar.
Långnovellen ”Isaak” vilar i stället på en paradox: den noggranna och
öppna redogörelsen för berättarens sexuella fantasier och erfarenheter motsätter sig psykoanalysen, samtidigt som berättelsen härmar metodens sätt att
närma sig det mänskliga psyket. I den meningen kan texten betraktas som en
terapiseans där berättaren spelar en dubbel roll av patient och psykoanalytiker. Han intar rollen som terapeut när han detaljerat berättar om sina sexuella
fantasier, vilka innehåller voyeuristiska, sadistiska och masochistiska inslag.
Han gör ett öppet avslöjande om hur han våldför sig på sitt tidigare sexualobjekt. Berättaren objektiverar sin fixering vid onani och impotens som om
han befann sig i en psykoterapi och analyserade någon annan, det vill säga
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en patient. Det ständiga främmandegörandet av berättarens psykiska störningar utgör en del av hans berättelse om sig själv. Berättaren intar sin implicita roll som patient så fort läsaren tar del av texten och analyserar berättelsen. Berättaren agerar som psykoanalytiker när han förnekar den freudianska kastrationsrädslan och artikulerar sin vilja att kastrera sig på Metropolitan Museum i New York för att knyta an till konst- och psykoanalysens
historia. I denna rörelse mot psykoanalysen finns samtidigt en motrörelse.
Skildringarna av sexualitet avser inte att följa någon annans norm förutom
den som byggs upp i texten. På det sättet förvandlas sexuell perversion till en
norm inom ramarna för det berättade. Att berätta om psykiska störningar och
sexuella perversioner öppet, utan att skämmas eller känna skuld går emot en
patients typiska och förväntade beteende i Freuds fallbeskrivningar. Den
ohämmade skildringen av perverterad sexualitet tyder på författarens medvetna konstruktion av berättarens gestalt i syfte att provocera sin läsare.
Självanalysen som spelas upp inför oss i Anteckningarna förnekar psykoanalysen som metod redan i berättarens grundhållning. Att berättaren sedan
förnekar begreppet kastrationsrädsla tyder dels på ett ironiskt förhållningssätt till sin läsare och dels på författarens intellektuella experiment med psykoanalysens teoretiska tillämpning i en skönlitterär text.
Den scen som skildrar hur berättaren och Isaak äntligen hittat varandra och
befinner sig i ett lyckorus betraktas inte som en bokstavlig gestaltning av
berättarens homosexualitet utan ses främst som ett uttryck för psykisk hermafrodism, definierad enligt Freud. Kärleksscenen mellan de två männen
utspelar sig i berättelsens imaginära verklighet och skildras som ett resultat
av ett ataraktiskt experiment som utförs med berättaren på den psykiatriska
kliniken Queen’s Country. Med hjälp av den fria viljan går berättaren och
Isaak tillbaka i tiden för att rekonstruera de tidigare traumatiska händelserna,
men när de återser varandra bestämmer de sig för att förändra den historien
som faktiskt redan har ägt rum och mördar i stället vakten Mr White som
tvingar dem till upprepningen. Detta kan ses som berättelsens lyckliga slut:
den ständigt pågående kampen mellan textens verkliga och imaginära verklighet, mellan det empiriska och det föreställda, mellan norm och avvikelse
upphör.
Avhandlingens kapitel ”Šk÷mas självbiografi och litteraturkritiken” tar
fasta på en tidigare iakttagelse om att det finns påfallande likheter mellan
vissa händelser i författarens liv och skildringarna i hans prosa. I detta kapitel har vi även gjort en presumtiv omläsning av författarens självbiografi
som snarare betraktas som ännu en skönlitterär text där Antanas Šk÷ma intar
en dubbel roll av en författare och en berättare än en självbiografi i genrens
striktaste mening. Det noteras ännu en gång att även om associationerna
mellan Šk÷mas biografi och episoder i de skönlitterära texterna lätt kan kännas igen går det inte att från en läsarposition påstå sig veta vad som är självupplevt och därmed faktiskt sant och vad som är uppdiktat och imaginärt.
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Den tvåfaldiga roll som författaren intar i självbiografin handlar om att han
beskriver sig själv samtidigt som han förvandlas till det beskrivna. En berättarteknik som bygger på ett ständigt pendlande mellan olika tidpunkter i det
förflutna och i nuet, mellan olika nivåer i den faktiska och den imaginära
verkligheten, innehåller även flerfaldiga nedslag i en framställning av rum
som förmodligen är självbiografiska: gestalterna i Šk÷mas prosa bevistar ofta
samma platser som omnämns i självbiografin.
Självbiografin gestaltar i början den känsla av dubbelhet som har följt författaren under hela livet och som vid flera tillfällen träder fram i hans prosa.
Att vara född två gånger innebär för Šk÷ma att man tillhör två skilda tidpunkter samtidigt som man inte befinner sig i någon av dem.
Den tidiga barndomen beskrivs som en relativ trygg och skyddad tillvaro,
förutom att man flyttade från hemlandet beroende på faderns arbete. Detta
kan rent presumtivt betraktas som ett grundläggande trauma för barnet. När
första världskriget tvingar familjen på flykt blir det påtagligt att den grundläggande tryggheten hos barnet har rubbats. Författarens minnen från den
tiden, nedtecknade i självbiografin, skapar associationer till några nästan
identiska episoder i hans prosa. Ett exempel är neurosen som övergår till
galenskap och orsakar neurotikerns död, vilket i självbiografin tycks ha empiriska kopplingar till kreativitet. Den psykoanalytiska associationen exemplifierar moderns död, en traumatisk händelse för författaren, som på grund av
olika tänkbara anledningar i efterhand kan ha justerat det faktiska händelseförloppet i sin prosa.
Den självbiografiska berättelsen styrs av traumatiska händelser som är
personliga för författaren. Ett exempel är Andra världskriget som förstör
några års lyckliga tid för självförverkligande. Antanas Šk÷ma beskriver
tvånget att bevittna ett pågående övergrepp på teatern som en dubbel position av det betraktade: han som skådespelare befinner sig uppe på scenen
och blir betraktad samtidigt som han själv tvingas att betrakta. Författaren
intar ett ironiskt förhållningssätt till sin egen fullständiga maktlöshet och
ironin fungerar som en försvarsmekanism.
Traumat övergår härmed till att innebära en allmängiltig och kollektiv
förlust som omges av total tystnad eftersom det fortsatta agerandet styrs av
överlevnadsinstinkten. Den berättade tystnaden associeras till bortträngningen av det mest traumatiska, vilket Freud har beskrivit. Det upplevda traumat
tycks dock fungera som ett kvardröjande minne i författarskapet, eftersom
det grundlägger ämnesvalet, den komplicerade berättartekniken som så småningom växer fram och den påtagliga dubbelhet som gestaltas efter den
högst personliga erfarenheten om att gränsdragningen mellan de olika nivåerna i den faktiska verkligheten utanför texten har varit omöjlig.
När Šk÷ma berättar hur han år 1944 lämnade Litauen markerar han en
kontroversiell åsikt som återkommer i hans publicistiska texter och i långnovellen ”Isaak”: de människor som väljer att lämna sitt land för att försätta sig
själva och sina familjer i säkerhet är inte de riktiga hjältar som de själva för199

söker framstå utan ”ordinära” flyktingar. Det fortsatta livet i Tyskland och i
USA skildras koncist som tidstypisk för många den tidens flyktingar.
Läsningen av Šk÷mas publicistiska texter som berör många olika ämnen
och områden tydliggör hans syn på författarens och litteraturkritikerns positioner. Litteraturkritikern Antanas Šk÷ma verkar ha varit en engagerad litteraturdebattör som intresserade sig för litterära innovationer, som präglades
av ett kritiskt förhållningssätt till den egna litteraturens utveckling och som
hade många förslag till förbättringar, alternativa ståndpunkter och olika problemlösningar. Han beskriver hur det litauiska författarförbundet i exil grundades och poängterar att urvalskriterierna för medlemskapet har varit alltför
dåliga. Šk÷ma menar att det endast är det litauiska språket som förenar författarna.
Antanas Šk÷mas publicistiska texter lämnar intrycket att han som författare
i den exillitauiska litteraturdiskursen intar en avvikande position i förhållande till den litterära norm som förespråkas av litteraturkritiker- och författarmajoritet. Han markerar tidigt att den exillitauiska litteraturen klyvs i två
falanger, så kallade skräplitteratur och fackmannamässig litteratur. Šk÷ma
förhåller sig kritisk till fusionen mellan författaren och litteraturkritikern som
i den litauiska exilen ofta var samma person. Šk÷ma menar att de författare
som har godkänts av de exillitauiska läsare och litteraturkritiker lade grunden till en sådan position genom att skildra felaktiga minnen av det förflutna
och tränga bort känslorna av skuld och skam. Författarnas bristande insikt
om detta har, enligt Šk÷ma, lett till hypertrofisk romantik och litterär sentimentalism. En sådan litteraturutveckling sammanfattas hos Šk÷ma som en
ghettometod där författare, litteraturkritiker och läsare samspelar i ett normgivande spel. Hård kritik riktas mot de litauiska författarna som gestaltar
människorna som stereotypt goda eller onda. Sådana texter domineras, enligt
Šk÷ma, av nationalkänsla.
Šk÷ma anser att författarens främsta uppgift är att gestalta den verklighet
han ser utan att lägga in egna moraliska värderingar som endast sänker textens kvalitet. Påtaglig likhet mellan en sekvens i Šk÷mas prosa och en publicistisk text visar att författaren ibland gör intrång i litteraturkritikerns position (som då inte längre kan betraktas som självständig utan agerar enligt
författarens mall). Litteraturkritikerns och författarens dubbla positioner
innebär i fortsättningen att litteraturkritikerns påstådda objektivitet i förhållande till den recenserade texten är svår att upprätthålla.
Antanas Šk÷ma ser författarens skapandeprocess som explikation av det
egna jaget och som ett nödtvång även när det medför lidande. Annorlunda
åsikter om författandet benämns som en av konstens lögner. Konstens andra
lögn utgörs av en inspiration som, enligt Šk÷ma, inte existerar.
Ghettometoden är en benämning på de samlade egenskaper som präglar
den godkända och normgivande delen av den exillitauiska litteraturen som
Šk÷ma själv som författare inte anser sig höra till. Ghettolitteraturen präglas
av romantism och sentimentalism. Det förflutna skildras som fullkomligt
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perfekt och den goda gestalten segrar, medan den onda förlorar. Inga litterära
experiment förekommer i det litterära ghettots böcker och skildringarna av
död, lidande och sexualitet betraktas som oestetiska.
Šk÷ma vänder sig tidigt emot detta outtalade krav att hysa respekt för författarens talang, vilket i förlängningen kan tvinga textens läsare att betrakta
det av honom skrivna som sanning. I en artikel från 1947 betraktar Šk÷ma
litteraturkritikerns position som uppfostrande och idealistisk; den förhåller
sig till författaren på ett bibliskt kärleksfullt sätt och har som uppgift att
handleda honom. Litteraturkritikerns roll betecknas som väsentlig både för
den enskilde författaren och för utvecklingen av den litauiska litteraturen i
exil. Litteraturkritikern bör, enligt den tidige Šk÷ma, inta en rådgivande och
kritiskt granskande roll, medan författaren bör göra sig mottaglig för kritiken. Föga förvånande är det då att i en artikel från 1948 ges litteraturkritikern en mer central roll i förhållande till läsaren än till författaren och texten.
Vi kan i Šk÷mas framställning notera att litteraturkritikern har en makt som
han använder sig av för att påverka läsaren, vilket kan leda till att den författare som inte faller litteraturkritikern i smaken lätt hamnar utanför den godkända litterära diskursen.
Som litteraturkritiker och författare blir Šk÷ma med tiden alltmer kluven i
förhållande till sina litterära kollegor. Han riktar hård kritik mot många exillitauiska litteraturkritiker och påpekar deras förkärlek för subjektiva analyser, dogmatism och nationalism. Det råder också en schism mellan de två
positioner som författaren Šk÷ma och de omnämnda litteraturkritikerna representerar. Denna schism kan, enligt Viliūnas, bero på en kollision mellan
två litterära riktningar: modernismen som bland annat genom Šk÷ma tränger
in i den exillitauiska litteraturen och symbolismen och nyromantiken som på
den tiden fortfarande föredras av litteraturkritikerna.
Den fullständiga förklaringen bör inkludera de myter och litterära ”spelregler” som Šk÷ma har punkterat i sin publicistik, bland annat kravet på att
respektera författarens och litteraturkritikerns texter samt betraktandet av
dessa som utvalda genier.
Avhandlingens kapitel ”Utgivning och reception av Šk÷mas prosa” rymmer
tidigare läsningar av författarens prosa och kan sammanfattas till tre huvudsakliga tendenser. Det första, mest harmlösa, sättet att läsa Šk÷mas prosa
definierar den faktiska verkligheten utanför texten som ett fält av inspiration,
varifrån författaren hämtar fakta, personligheter och händelser för sina texter. Det är här man försöker avgöra om det gestaltade kan betraktas som
verkligt och sant, och i vilken grad den faktiska verkligheten har påverkat
texten. En sådan frågeställning suddar dock ut den osynliga gränsen mellan
textens verklighet och den faktiska verkligheten utanför texten, vilket leder
till att händelserna och skildringarna i texten börjar betraktas som om de var
verkliga, sanna eller äkta. Det uppstår med andra ord risker att den skönlitterära texten betraktas som en avbildning av den faktiska verkligheten utanför
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texten, vilken inkluderar författarens självbiografiska upplevelser och empiriska händelser.
Det andra sättet att läsa författarens texter resulterar i en applikation av
gestalternas olika karaktärsegenskaper och ”upplevelser” på författarens
egen person. Även här lämnar litteraturkritikerns läsning ett intryck av att
tolkningen av Šk÷mas roman målmedvetet leds till ett önskat resultat. Här
har vi också sett tendensen att försköna den verkligheten som författaren
skildrar, vilket förvränger textens egentliga mening.
Det sista och tredje sättet att läsa författarens prosa betraktar skildringarna
av trauma, sexualitet och olika psykosexuella avvikelser i det mänskliga
psyket nästan uteslutande som en manifestation av olika avvikelser som i
förlängningen kan appliceras på författaren. Det leder till att textens ursprungliga mening försvinner, förvanskad i teoretiskt bevismaterial som
används flitigt när litteraturkritikern försöker få den egna föreställningen om
texten att passa in i den teoretiska ramen.
En annan central observation i detta kapitel har varit att huvuddelen av
tidigare läsningar utgår från skönlitterära texter. Som vi har sett, tillämpar de
allra flesta läsningarna ett utifrånperspektiv på Antanas Šk÷mas prosatexter
som innebär att texten ”tvingas” att anpassa sig efter läsarens begär, principer och förväntningar.
Långnovellen ”Isaak” har ännu inte utgivits i bokform även om det i skrivandestund har gått fyrtiofem år sedan texten tillkom. Vi definierar de ovannämnda fenomen som censur efter att ha granskat den bokutgivningshistoria
som har skrivits av Kostas Ostraukas och dragit några paralleller till den
amerikanska censurdebatten på femtio- och sextiotalet och nutiden.
Med utgångspunkt i Algimantas Bučys benämning av Šk÷mas bokutgivningshistoria som trippelcensur har tre censurnivåer kunnat utskiljas. Den
första temporala censuretappen inträffade när författaren tvingades fly från
hemlandet i samband med Andra världskriget och Litauens ockupation. De
historiska omständigheterna och den egna personliga situationen tvingade
Šk÷ma att bli de pågående litterära processernas observatör som dock fortsatte att skriva sin ”obscena” prosa trots ogillande från läsare och litteraturkritiker i den litterära exilen. Den andra censuretappen inträdde i samband
med utgivningen av Den heliga Inga och Det vita höljet samt vid tillkomst
av ”Isaak” under 1950- och 1960-talen. Det tredje skede inom censureringen
av Šk÷mas texter betraktas fortfarande som ett öppet område som omfattar
de tolkningar där författarens prosatexter fortfarande bedöms som en diskrepans.
Sammanfattningsvis kan sägas att författaren Antanas Šk÷ma hämtar inspiration till gestaltningar av människor, miljöer och händelser i sin prosa
från den yttre faktiska verkligheten. Självbiografin fungerar i denna mening
som en länk mellan den upplevda och den beskrivna verkligheten och visar
att berättelsen i Šk÷mas prosa ofta centreras kring skildringar av traumatiska
erfarenheter och posttraumatiska symptom. Författarens sista långnovell
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”Isaak” gestaltar en mans sexualitet, vilket chockerar och irriterar många av
textens läsare. Genomläsningen av de tidigare prosatexterna har visat att
detta ämnesval inte är slumpmässigt. Den exillitauiska läsekretsen och litteraturkritiken har reagerat på skildringar av våldtäkt och sexuella akter i
Šk÷mas tidiga prosa, vilket också har påverkat författarens möjligheter att ge
ut sina böcker. I långnovellen ”Isaak” kopplas skildringar av trauma och
sexualitet samman med tidsbegreppet. Temporal ordning fungerar som en
distinktion mellan den faktiska och den imaginära verkligheten inom texten
och länkas samman med konstruktionen av berättarens minne. Genomläsningen av Šk÷mas tidigare prosa visar dock att den så kallade faktiska verkligheten och den kronologiska temporaliteten kännetecknar författarens noveller. Konstruktionen av en alltmer opålitlig berättare, som rör sig fritt mellan fantasi och verklighet, tycks bottna i författarens förhållningssätt till sin
läsare som med tiden har blivit alltmer ifrågasättande, frånvarande och ilsken. Författarens prosa utvecklas åt ett annat håll än läsaren och litteraturkritikern har kunnat önska sig: skildringar av trauma och sexualitet får i den
sista texten ”Isaak” fritt spelrum medan berättaren rör sig obehindrat mellan
dröm och verklighet.
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APPENDIX

”Självbiografi”
Jag har fötts två gånger. Mitt officiella födelsedatum är den 29 november
1911. Det riktiga är den 29 november 1910. Två gånger föddes jag av min
far som hade bestämt sig för att använda sig av barnbidrag en längre tid. Jag
hade ingen födelseattest; den stannade kvar på min födelseort, i Polen, i staden Lodz, där min fader enligt ryskt åläggande arbetade som lärare och på så
sätt legaliserades det blygsamma bedrägeriet av statsmakterna på Kaišiadoriai länsstyrelse.
Mina första barndomsminnen är inte alltför dramatiska. På Karlsbads kurort (där min mor fick behandling för sina njurar) gav en sympatisk österrikare körsbär till mig, vi tog hiss till ett rätt så högt berg. Jag var väldigt rädd
för ett människokranium som min far gömde i ett skåp (han var lärare i naturkunskap) och han visade det för mig som en ersättning för bältet. Något
senare hällde han en hink kallt vatten på mig och matade mig med surmjölk
varje morgon. Därför är jag inte rädd för snuva, har bra matsmältning och
mitt högerben reagerar inte på läkarens knackningar med hammare.
Min barndom i Ryssland, dit vi flydde efter att första världskriget hade
börjat, var mer dramatisk. Under det pågående kriget skrämdes jag av hemska filmer och barnlekar i staden Voronesj. Jag minns Stenka Razin som kastade en vacker prinsessa i vatten och en ljushårig pojke som krävde att jag
skulle dricka ett glas sand.
Under revolutionstiden levde vi i Ukraina. En kväll trängde berusade rödarmister sig in i vår lägenhet, de sköt nästan min far och de hade bestämt
sig för att våldta min mor. Denna situation, obehaglig för vår familj, förändrades till det bättre av en lett. Våra lekar skapades i skuggan av revolutionen.
Vi barn snurrade vita gardets soldater som hade hängts i gatlyktorna och
svor subtilt. Vi åt ”sjmik” (rester av pressade solrosor), ruttna äpplen och
annat. Vi stal potatis och en lantbrukare slog ihjäl en av mina kompanjoner
med käpp.
Till Litauen återvände vår familj 1921. Snart tappade jag hälften av mina
tänder (kanske på grund av ”sjmik”). Snart förlorade jag min mor. Jag älskade henne. Hon lärde mig språk och berättade med konstiga improvisationer
på kvällarna. Min mor klarade inte av revolutionstiden. Hon blev galen. Jag
gick ut grundskolan i Radviliškis och gymnasiet ”Aušra” i Kaunas. Endast
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genom slutexamen undvek jag att bli underkänd i matematik. Jag läste Kant,
Schopenhauer, Bebutov, Wallace med flera.
Efter att ha gått ut gymnasiet kom jag in på läkarlinjen 1929, då jag hade
bestämt mig för att vara praktisk. Från medicinstudierna tog jag tyvärr med
mig endast den kärlek för lik, vilken än idag förekommer i mina verk. Då
riktade jag in mig på juridik. Eftersom jag inte fick någon tjänst (jag var
opålitlig) tjänade jag mitt bröd och rätten till underhållning på nätt och jämnt
lagliga sätt: jag spelade kort och biljard, och jag marscherade på högtidliga
begravningar bredvid kistan, sorgeklädd med en lykta i handen. För det fick
jag 5 Litas i betalning och snart antogs jag till en dramastudie under ledning
av Sipavičius. 1936 antogs jag till Kaunas Statliga Dramateater. Jag spelade
gossar med hillebard, serveringsfat, ungdomliga åldringar, gräshoppor, harar
och andra representanter av fauna samt homo sapiens. 1938 gifte jag mig
med Janina Šk÷mien÷. Henne är jag tacksam för allsidigt stöd i mina teaterstudier. 1940 skaffade jag mig dottern Kristina. Samma år uppgick min lön
redan till 120 Litas i månaden. Det var bra att Vilnius Statliga Dramateatern
grundades genom Kulturdepartamentet, med ansträngningar från dr A Juška
och reg. R Juknevičius. Juknevičius anförtrodde de större rollerna till mig
och föreslog att utbilda mig i regi. Omedelbart störtade den första tiden av
bolsjevikstyret över Vilniusteatern. På något sätt balanserade jag mellan
rädsla och trötthet. Tillsammans med skådespelaren Gustaitis redigerade jag
teaterns löpsedel. En dag fick jag en varning av en sådan kamrat, Zina, för
att jag redigerade en humoristisk tidning. Av hennes tonfall förstod jag att
bolsjevism inte var något skämt. Dagen för deportationer spelade jag en
munter roll i en barnföreställning. I salen satt några åskådare. Bakom scenen
rådde fullständig tystnad. På gatan stod en lastbil, i vilken två härliga män,
medarbetare på teatern, tvingades in. Detta ögonblick övertygade mig helt
om parallellerna mellan det groteska och det tragiska. Omedelbart reste jag
tillsammans med min hustru till den Höga Panemun÷ (till min far som tog
hand om Kristina) och i ungefär en vecka sköt jag på bolsjeviker som drev
runt i området. Jag sköt inte så träffsäkert, men med tillräcklig entusiasm för
en civilperson.
Under den tyska tiden regisserade jag Fjodors ”Godnattssång”, Alantas
”Redovisningsfel” på Vilnius teater, Appells ”Gertrud” på ”Vaidila” teatern
och spelade en rad roller. 1943 upptogs min första pjäs ”Juliana” i Vilnius
teaterrepertoar, men den tyska censuren släppte den inte igenom efter beskyllning för formalism.
1944 satt jag tillsammans med familjen vid Kybartai. Släktingar till skådespelaren Palubinskas tog hand om mig och jag väntade på gud vet vad. Det
var där det uppenbarades för mig att mitt hjältemod var begränsat. En före
detta kapten i den litauiska armén föreslog mig att resa till västra Litauen, till
partisanerna som organiserade sig. Jag klarade inte av denna resa och hamnade med familjen i Tyskland. Därför förhåller jag mig skeptisk till det hjältemod som kungörs av militärer i exil: det är inte förstklassigt. De förstklas205

siga hjältarna dog och dör i Litauen. Litauens civila invånares flykt kan möjligen accepteras på grund av dålig kondition, brist på träning och det faktum
att de behövs utomlands. Men de kommer att vara andra klassens hjältar.
Ibland kommer jag ihåg ansiktet med böjd näsa på min kapten. Han lade
några smörgåsar i fickorna, en laddad pistol, två rotfrukter, kysste lugnt sin
familj och vandrade iväg på de farliga vägarna som om han reste till militärövningar.
I Tyskland slet jag och gömde mig från bomberna på samma sätt som
många andra. När amerikanerna kom arbetade jag på olika konstnärliga
sammanslutningar (Dramateatern i Augsburg, Hanau ”Atžalynas”, ensemblen ”Sietynas”, ensemblen ”Dainava”, litterära kabareten ”Klump÷” med
flera). 1947 gav förlaget ”Terra” ut min novellsamling Glöd och gnistor, i
vilken även enaktspjäsen ”En kväll” fick plats. 1948 tryckte tidskriften ”Aidai” dramalegenden ”Živil÷”. I mina litterära ansatser spelade poetens och
litteraturkritikerns Radauskas anmärkningar en viss roll. De var grymma
men riktiga.
I Amerika försöker jag hjälpa Amerika med arbete i fabrikerna på samma
sätt som många andra. Som väl var, var jag intresserad av sport när jag var
ung. Sämre att jag inte kom ihåg det som en känd förkunnare i Vilnius sade
och inte läste någon engelska. Jag är glad att jag på grund av ett finger som
klämdes på fabriken fick en kompensation utbetald. Jag skaffade en radioapparat med F. M. våglängder, en fonograf med omtyckta kompositörers verk
och några värdefulla konstböcker. Det sägs att jämviktens lag fortfarande
gäller i världen. Min amerikanska verksamhet inom kulturområdet är känd
från tidningar.

Utdrag från ”Isaak”
Inledningen
De kröp på marken. På knäna, sakta, sökande efter en flisa, en pappersbit, en
tändsticka. Nästan allt hade plockats bort och samlats i ett hörn på en garagegård. Därför plockade de grus och låtsades som att det var sopor. Några av
dem kröp för första gången på marken eftersom de hade glömt barndomen
den här dagen. De hade ännu inte ont i musklerna. De fördjupade sig i detta
preciösa arbete.
Omkring dem stod SS-soldater beväpnade med automatvapen. De stod
tysta och följde noggrant varje steg som en krypande människa tog. Ibland
stannade någon av dem som plockade och vände omedelbart huvudet till de
beväpnade. Och han [som plockade grus – V. C.] såg hur händerna kramade
det bekymmerslöst hållna vapnet och gevärspipan vändes mot hans kropp.
Då började den som hade stannat plocka gruset igen.
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En människa reste sig plötsligt, sprang skyndsamt till gårdens hörn, med
händerna fulla av grus, hoptryckta vid bröstet, hällde ut gruset och sprang
snabbt tillbaka. Till gårdens mitt.
Om en människa hittade en pappersbit eller en tändsticka, visade hon händerna så att de beväpnade kunde se dem. Och SS-mannen som stod avsides,
den ljushårige ängeln som höll i dragspelet, skrattade högt. Då log även den
som plockade upp med ett leende som hos ett smekt barn; när han återvände
kröp han ännu mer noggrant på marken, letade och följde varje vacklande
steg hos sin granne.
I ett hörn på gården växte en myrstack av grus som var lika hög som en
människa: myrstacken smyckades med pappersbitar, trasor, tändstickor, plåtflisor. Den nya termitgenerationen uppförde den. Dessa termiter var blinda,
de såg inte solen som lyste i himlen.
Det fanns en kyrkogård på gatans andra sida. Och alldeles bredvid staketet
fanns de döda flygarnas monument med stenpropellrar. 459 Propellrarna stod
rotfästa som kors och på dem hängde blommor som för länge sedan hade
vissnat. De byttes skyggt under bolsjevikernas tid, men nu, när tyskarna
stormade in, glömdes de. En aster som en gång i tiden levde föll på marken
och på astern landade en fjäril, brun, med gula fläckar. I himlens grönskande
blå flög flygplan. Och den enda hissen på Vytautasprospekt fungerade inte
längre.
[…]
Skrattet ekade i garagegården, bakom staketet, på Vytautasprospekt, vid de
glömda flygarnas gravar. Skrattet som påminde om befrielse, god aptit, ungdomarnas fnitter. Nästan ett barnsligt skratt som framkallades av ett populärt
namn på ändtarmen.
Bakom staketet, ute på gatan, iakttog Andrius Gluosnis detta improviserade skådespel. Bredvid honom trängdes tillfälliga förbipasserande. Kvinnor,
män och barn. ”Jag vill se mer”, samma uttryck kommer att finnas i deras
ansikten, medan de iakttar en brand eller en översvämning och själva befinner sig i säkerhet. Under tiden såg Andrius Gluosnis endast ryggar, skägg,
dammiga kläder, hål i sulor, det långsamma krypandet. […]
En bredaxlad ung jude med lockigt hår vände på huvudet. En skälvning av
tillfredställelse och rädsla rörde sig sakta i Gluosnis kropp. ”Isaak”, sade han
till en gumma med huckle som stod på tårna, liten och törstig. Gumman visade ett spensligt ansikte som kom från barnsagor och frågade:
”Kanhända mördas de också här?”
”Förmodligen här”, upprepade Gluosnis. ”Isaak.”
”Vilken Isaak?” frågade gumman igen med en skvallertants nyfikenhet.
”Han som torterade mig.”
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Med de döda flygarna menas de litauiska piloterna Steponas Darius och Stasys Gir÷nas
som med ett enmotorigt flygplan flög över Atlanten 1933, men blev nedskjutna över Tyskland.
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”Torterade?”
”Just det. I fängelset.”
”O! Nu görs det [tortyren – V. C.] med dem. Vad?”
Gluosnis blev förvånad. Det var hans önskan som förvandlades till ord på
den spensliga gummans läppar. […]
Garaget målades om i vitt inte alltför länge sedan. Och gasolindammsugarna lackades om i rött. Solen sken med oskuldsfull klarhet, trädtopparna på
kyrkogården reste sig mot himlen och sparvarna kvittrade med glättig bekymmerslöshet. Gluosnis tittade på den överordnades mage, dragspelet, bältesspännet, dragspelständerna. 460 ”Det som jag kommer att göra blir hämnd.”
Den överordnade gav Gluosnis soldatspaden. Gluosnis kastade en undrande
blick på honom.
”Kulor blir en alltför stor ära för dem”, framhöll den överordnade.
”Ära? Vad är ära? En parad? En klassisk profil? Monument på kyrkogården? Hämnd? Lamuranda?”, tänkte Gluosnis.
”Du säger, naglarna?” frågade den överordnade.
”Och slag mot det tomma”, preciserade Gluosnis medan han stirrade på
överordnades glänsande skor eftersom han skämdes för att titta på dragspelet
som vilade på magen.
”Väldigt bra. De är redan klara. Det finns inget mer att plocka. De sista
ackorden i ouvertyren. Du ser att jag är musiker. Den lyriska scenen i första
akten följer därefter.”
Den överordnade log med sina långa tänder.
”Ni är bildad”, sade Gluosnis med en hemsk brytning på tyska.
”Ni med”, återgäldade överordnade medan han fortsatte att le med säker
blyghet.
”Vi kommer att döda dem med spaden. Sakta. Jäkta bara inte. Forte passar
inte i första akten.”
Nu började den överordnade spela en krigsmarsch. Judarna kröp inte längre. De lyfte upp huvudena. Som hundarna i väntan på ben. Marschen som
spelades oklanderligt ljöd i den lugna luften och några ungar bakom staketet
stampade takten med fötterna. SS-männen omringade dem med upplyfta
huvuden i en regelrätt cirkel, de närmade sig sakta. Några av SS-männen
klättrade på gasolindammsugarnas ställ och riktade automatvapnen mot deras huvud.
Gluosnis stod redan bredvid Isaak. Han var den ende som tittade på marken och singlade gruset från ena handflatan till den andra.
”Singlar du gruset?”
Isaak lyfte upp huvudet, deras blickar möttes.
”Precis. Det hjälper.”
”Jag kommer att döda dig.”
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”Självklart. Du fick ju tillstånd. Fine. Förmodligen sker det inte alltför
snabbt.”
”Ja. Som du ville göra med mig. På händerna, mot det tomma, på fötterna,
på ryggen. Huvudet kommer sist.”
”Rätt”, sade Isaak med behärskat lugn. Och tillade: ”Kanske möts vi på
andra sidan. Till exempel i helvetet.”
”Ska du bli religiös före döden?” frågade Gluosnis hånfullt.
”Vi kommer att mötas i helvetet”, bestämde Isaak färglöst.
”Men - - - vi två är ju redan i helvetet”, fick Gluosnis oväntat fram. Och
samtidigt kände han hettan i öronen och en besk smak i munnen.
”Rätt. Fast - - - i en annan cirkel. Tillsammans med Kain. Förresten är
historien om Kain och Abel falsifierad. Det fanns endast två Kain. Slå slå!”
skrek plötsligt Isak och sträckte fram handflatorna.
[…]
”Varför börjar du inte?” frågade Isaak som om han var lugn.
Gluosnis lyfte upp spaden.
”Slå på vristen. Det gör väldigt ont. Slå.”
Väldigt gamla var hån. Väldigt gammal var solen. Gasolindammsugarna.
Fjärilen på den vissnade astern. De döendes skrik.
”Slå slå!” skrek Isaak igen.
”Han är rädd”, förstod Gluosnis och slog till.
Någon tog ohövligt tag i axeln. Gluosnis förstod att världen tystnade. Det
var en dödlig månskenstystnad. Det var sant att judarna fortfarande skrek,
men varför kom denna outhärdliga tystnad? […]
Musikanten lugnade sig. Han strök Gluosnis hår med sitt håriga arm.
”I vilket fall som helst var det ett snyggt slag. Var du med i armén?”
”Nej. Jag är tjugo. Jag var för ung.”
”Du ser äldre ut.”
”Jag har inte sett solljuset på längre.”
”Jag förstår. Du kommer att återhämta dig i solljuset.”
Överordnade skrattade och sträckte fram handen. Gluosnis tryckte den och
gick ut genom porten.
”Har du hämnats, lilla barnet? frågade gumman med huckle, men han svarade inte. […]

Anteckningarna
(1)

Jag vaknade vid åtta, kastade som vanligt en blick på reproduktionen av den
bysantiska madonnan, högra ögat var högre och seklerna hade gnagt på huden, läppstiftet hade runnit ner på hakan, pannans rand mellan håret och
ögonbrynen var mycket smal. Allt var i sin ordning. Som vanligt var jag
trött, musklerna ömmade i händerna och benen. Därför försökte jag en stund
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att låta bli att röra mig, jag försökte somna om. 461 Jag drömde nog om Živil÷,
ja, den legendariska Živil÷ som med ett vasst svärd besteg slottstornet, som
väntade på krigsherden Gluosnis. I min dröm levde hon i ett ytterområde till
en liten litauisk stad, kanske före krigstiden, och satt i sängen. Hennes lilla
hus omgavs av en trädgård, jag klättrade över det låga staketet och fick lust
att titta in genom fönstret. Fönstret var fördraget med schackrött muslin. Jag
var säker på att Živil÷ satt i sängen och inte ville släppa in mig.
Jag rörde mig i sängen, drömmen smälte sakta genom att absorberas av
väggens gröna färg, den elektriska klockans visare visade tre minuter över
åtta, jag strök med handen över genitalierna, plockade bort torkade bajssmulor från stjärtens fuktiga hår, smulade omsorgsfullt sönder dem och hällde ut
[smulorna – V. C.] i en askkopp. På samma stol kände jag en bok och läste
ännu en gång samma satser som jag somnade med igår.
Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m`ont
précédé; un musicien meme, qui ai trouvé quelque chose comme la clef de
l´amour.
Vid det tillfället hade jag ännu inte hittat något, fast föraningen om någonting nytt doldes länge i mig oavsett vardagsrutinen som jag noggrant följde
och som jag inte vill frigöra mig från. […]
Brevbäraren ringde på. Varje förmiddag hoppades jag på någonting nytt
och sex gånger i veckan fick jag gårdagens tidning från Chicago och ständiga räkningar. Idag blev jag obehagligt överraskad: tillsammans med tidningen fick jag två brev. Det var inte den nyhet som jag väntade på. Nyheten
skulle uppenbara sig med ett blått kuvert och inne i kuvertet skulle Živil÷s
ord finnas. Om hon skrev till mig spelade det ingen roll vad hon skrev, det
viktigaste var att hon skrev. Båda kuverten var likadana, vita, avlånga, adressen var maskinskriven. När jag tittade på det första kuvertets adressat, tänkte
jag, jag behövs förmodligen för studenterna som finns där. När jag öppnade
brevet stod det klart, studenterna önskade sig en uppläsning, de önskade att
få höra poesistycken som jag med egna läppar, hals, tunga skulle få lägga
fram; jag skulle få lägga fram det som fanns inom mig och som ljög med en
sådan tro att kontexten förvandlades till ”konstnärlig sanning” som meddelades och därefter skulle det applåderas med en slutgiltig uppriktighet. Utan att
tveka skrev jag ett svar, jag kommer om två veckor. Jag bestämde mig för att
omedelbart skicka iväg svaret. Ungdomar har alltid rätt för att de är unga,
någon gång har jag försagt mig, förmodligen är jag fortfarande en ung gamling, det är ju någonting rent och gott oavsett alla äventyr, olyckor, glädje,
synder som blev fler i mina sökanden efter Euridike, den gamle don Juan
med ögonen som ännu inte måste ha glasögon. […]
Hur många gånger hade jag sagt till mig själv, hur många gånger sade jag
det allvarligt och skanderande för att komma ihåg: piska inte hjärtat med
masochistiska pauser. Men jag förmådde inte rädda mig. Själslig erection
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doftade redan över den ovannämnda ängen efter höslåttern. Jag kände inte
igen handstilen. På det vita pappersbladet, mitt på, gungade ett enda ord
ISAAK. Ingenting mer. En regelrätt prydlig Isaak, ett visitkort och jag borde
omedelbart komma ihåg denna person och relationerna med honom. Men jag
hade glömt Isaak, glömt medan jag samtidigt visste: han existerade, jag var
tvungen att dra fram honom ur det förflutnas slam. Jag höll i pappersbladet,
ordet ISAAK hade skrivits med en blyertspenna. Här i Amerika finns det
judar som hade räddats, slog mig tanken. För länge sedan dog han och nu
återuppstod han. ”Slaget var snyggt”, var en stor lögn, en metafysisk lögn.
Men om Isaak fortfarande lever, om han för evigt lever och vi två har flyttats
till en annan helvetescirkel? Jag förstod, jag har ett dubbelt syfte att åka till
Chicago, jag har fått viktiga inbjudanden. […]
(2)

[…] Kommer Isaak verkligen att visa sig en gång till? Det är därför jag kom
till Chicago, jag har det avlånga kuvertet kvar i fickan. Gud herregud, vad du
är smal en sådan grå dag! Det är bättre att gå till förrådet och släpa hit en
kartong med öl. Men jag stod vid floden och tänkte: i denna stund började
det. Egentligen var det ingenting som började, jag lyfte upp fjolårets kvist
från marken, satte den i munnen, tuggade och försökte igen att fundera --- på
vad, det minns jag inte längre. Det var så det började. Det kan också vara
den outhärdliga smärtan. De band mig vid en stol, stolen hade murats in i
golvet och Isaak står som en mur, mina händer är fastbundna vid räcket, jag
kan inte röra fingrarna. Någon sticker i mig. Vad har jag gjort, varför har jag
gjort det, varför är jag tyst, det vill säga – jag skriker och hör inte min röst.
Givetvis håller jag tyst, jag säger inte det som inte bör sägas, jag håller tyst
för att slippa säga det, jag skriker, jag håller tyst, jag skriker om nåd, jag
skriker för att slippa säga. Ändå finns det smärta som man kan uthärda.
Plötsligt kände jag besk smak i munnen. Var det blod? Förmodligen bet jag
mig i tungan eller kom kanske blodet inifrån?
Idioten, den ljuvligaste pellejönsen, jag har tuggat sönder nästan hela fjolårets kvist medan den grå floden fortsätter att flyta, den plaskar sakta och en
väldigt stor gren flöt snurrande iväg tillsammans med fjolårets löv och nostalgin. Jag stod ensam, ensam flöt floden, en gång var det sommar. Och jag
kom ihåg, fru Julle skulle inte komma hem så fort, man var tvungen att gå
till förrådet, dricka öl och - - - dra ni alla åt helvete, tycker jag, floden, Julle,
Isaak, förbannade jävlar är ni - - - men vilka jävlar är välsignade?
Till slut blev jag full av den förbannade kemiska ölen och låg på den
blommiga mattan, under huvudet hade jag för omväxlingens skull lagt tomma ölflaskor. Så beskaffad var jag när fru Julle hittade mig.
”Ta av dig rocken”, sade hon och viskade till synes till sig själv: ”Att man
kan bli så full på öl.” Men jag tillade: ”Tror du att jag är full som ett svin?
Det stämmer, jag kommer genast att spy på den här idiotiska mattan. Tänk
dig, vilken lyx, mattor, taavlor (jag uttalar ofta ‘taavlor’)! Vilken sketen by
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är du född i? Vad? En sömmerska skulle du ha blivit, så var det med det och
- - - vad, strunta i det, vad fattar du, din gamla larv - - -”
Jag vände mig om och somnade snart, ingen störde mig. Jag drömde om att
jag nöp fru Julle i hennes enda bröst som var stort, platt och runt som en
pizza pie. […]
(3)

[…] Jag hade endast en poet kvar när jag såg Živil÷ i dörren. Hon hade inte
förändrats så mycket, men det såg ut som hon hade sminkat sig hårdare,
förmodligen var det fel på belysningen. Kan det vara så, log jag, kan det vara
så att även Živil÷s mage växer? Det var riktigt att hon hade tendens till övervikt. Hon hade på sig en åtsmitande mörkt grön klänning och stod vid dörren. Under en stund vändes många huvud till vänster, medan jag tillsammans
med den tredje poeten förblev ensamma, men det var bara för en stund eftersom många ögon återigen vändes mot oss. Var det någonting som förändrades? Nej, ingenting förändrades. Poeten förblev majestätiskt elegant och jag
förblev säker i min polerade interpretation.
Jag läste om en kvinna med en sjöjungfrus ögon och med ringblommas
hår. Poeten föreslog att titta på den sista strålen som skakar i väggen över
kvinnans huvud.
Strofen började dofta alldeles för tidig och hämndlysten glädje. Živil÷ är
över trettio, hon är fortfarande en saftig kvinna. Jag fick lust att dra upp gardinerna och titta på det nattliga Chicago, det slutar alldeles här vid Michigan.
Lyktornas sista fläckar är en gräns och bakom den finns den riktiga natten dit
flygplan och skepp kan bege sig, där jag inte finns, där vi inte finns, där det
finns små barn med kraniehuvuden. Hur många barn drunknar och hur
många barn simmar över Michigan? Flottar är bundna med repens händer,
alldeles här finns den vidsträckta Styx.
Poetens kvinna som lutade i mörkret kastade omkring sitt slocknande hår
och endast i diktens ramar brann hennes ungdomshår.
Uppläsningen tog slut. Jag böjde mig till vänster, till höger, visade mina
vackert konstgjorda tänder (med färgen på levande gult) och äkta tänder, vita
skjortor, mångfärgade klänningar, ljust hår, mörkt hår, ringar, klockor, halsband, armband, hela den blomstrande ungdomen glänste. Živil÷ stod fortfarande kvar vid dörren, hon tittade på mig genom de grå gardinerna och bakom dem fanns Chicagonatten och vår avslutade kärlek. […]
Vi [fru Julle och berättaren – V.C.] gick tysta. Jag tänkte att jag inte lade
på minnet hur Živil÷ egentligen såg ut, men jag visste – hon hade verkligen
kommit. Som gröna dollar i min lilla ficka; som svart vatten i Michigan; som
skivan som jag inte hade hört; som en gammal legend som jag tyckte om i
barndomen; som en rosa skjorta som hängde bredvid min kostym och vars
galge jag bevarade som en relikt; som min önskan om att åtminstone få
trycka hennes hand.
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”den Sittande mannen sitter och sitter, myggan pippade med fjädermyggan
på granens topp, hurraa lien hurraa i den svarta Styx – en odöpt själ kokade
mannagrynsgröt, och eftersom vi ändå finns och kommer att finnas, kan det
verkligen som den där sade, mina ärade - - -” – överöste jag.
”Fy fan!”, ropade jag för att återhämta mig. Fru Julle tryckte hårdare min
hand. Vi gick, höll varandra i handen som ungdomarna från bio, gruset
knastrade under våra skor, ”eeeeeeh!”, skrek jag till vattnet, vi var alldeles
vid sjön.
Sedan sade jag de här orden.
”Chicago är en stad, vad? En fantastisk stad eller hur? Hur många fioler
skulle behövas för att gråta över den, hur många hi-fi stereobomber eller hifi stereoapparater, de skulle meddela en glad nyhet. 462 Finns det en sådan?
Finns det en icke nyhet? I själarna som längtar efter lycka, själarna som inte
finns, eftersom de aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas. Herregud,
Herregud, om jag kunde sätta handen i ditt enorma sår och uttala: jag tror att
du finns, min Fader och min Härskare! Efter att ha sagt det skulle jag förvandlas till en gul liten prick i ditt mjuka fuktiga säkra sköte lilla Julle och
det skulle vara så mysigt och ljuvligt för mig att jag inte ens var rädd för att
dö eftersom ett sådant begrepp inte existerar i denna välsignade, allra heligaste plats, min lilla mor, min gamla mor!” […]
(4)

Musikalt raspade de underjordiska rälsarna, den underjordiske Schoenberg.
Vad hade Isaak för adress? Hela Amerika, hela Litauen, hela den vite mannens kosmos. Jag reste med I. R. T Line till Metropolitan museum som jag
idag tillhörde, som idag tillhörde mig. Tavlor, skulpturer och ett tomt vitt
vykort, i det kommer den tavla som idag är allra viktigast att tryckas.
Jag tog cementtrappan upp till det pseudoklassiska Metropolitan, på andra
sidan av Femte Avenyn fanns riktigt klassiska skyskrapor, jag gick upp tillsammans med svartvita nunnor. I museet finns det så mycket fryst luft och
oskuldsfulla små barn, det är sant att nunnorna också är frysta. Det är grönt,
grönt och tråkigt, har jag sagt till Central Park. När vi kom fram vände nunnorna till restauranger, toaletter eller assyrier. Jag gick till van Gogh och
iakttog människor som hade vänt axlarna mot mig. Om Isaak med judiska
ögon tittade på den primitiva Madonnan skulle vi här omedelbart förbereda
ett fotografi till löpsedeln på Daily News. Vem skulle anfalla först? Levande
eller död? Jag tror på det senare. Döda människor beväpnade med vapen som
vi inte känner till.
Då tänkte jag att vi två redan var på andra sidan. Han hade avslöjat det när
han låg på gruset. Men jag flydde till Vytautasprospekt. Och nu fortsatte jag
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att fly till den plats där han redan för länge sedan hade gömt sig. För att här, i
någon flygel, står japanska paravaner med danserskor, solfjädrar, demoner.
Geishorna dansar, demonerna visar tänderna, tebladen doftar linjernas slutgiltiga elegans. Finns det någonting mer som är avslutat bakom paravanen?
Kanske Isaak.
Isaak Abrahams son! Du lade ditt huvud på offerbordet – och jag dödade
dig. Du strödde ut tebladen – och jag dödade dig. Och varför bär jag den
förbannade slappa magen med mig? Och varför glänser min flint i museiljuset? Skulle Goya måla mig om han fick lust att måla en tavla? En stor mörk
ståtlig tavla, jag tror en fritidstavla.
Isaak var är du? Jag kommer genast att bli galen. Isaak var är du? Jag
kommer inte genast att bli galen. Jag blev galen för länge sedan och grävde
ner förnuftet i min mors sköte. Det sjönk. Som ett förtrollat slott, som hönans skrumpna lever, kineser tycker så mycket om den. Var är min vän som
har skurit av sig ett öra? Genast kommer en sensation att äga rum. Här på
Metropolitan museum kommer jag att skära av mig genitalierna och överlämna dem till museets konservator som får limma fast dem på etruskens
bepansrade trästaty, dennas kukspets har gått av och även nunnorna ler när
de går förbi. […]
Framför mig på en bänk satt min före detta arbetskamrat. För fem år sedan
städade vi banker tillsammans. Jag blev förvånad. Att han kan känna igen en
typ med gröna glasögon! Jag har ju gått upp i vikt, blivit flintskallig, påsarna
under ögonen hänger ner till läpparna, läpparna når adamsäpplet, var finns
hakan? Det finns ingen haka, den finns inte. En Människa Utan Haka är det
senaste fyndet, den upptäckta länken mellan en apa och en homo sapiens.
Adam smälte halsens äpple och jag släppte ett långt och platt ljud. Tack Gud,
jag sket inte på mig! Ljudet flöt iväg och slog sig i kaptenens manick, han
andades djupt som om han tänkte ”äntligen har vi hittat, äntligen!” Samtidigt
gick jag fram till min före detta arbetskamrat och sade: ”Hej”. Nej, jag har
inte hittat Isaak. […]
(5)

[…] Jag struntar i fru Julle och hennes stinkande man, bestämde jag mig. Jag
åker nu till Živil÷, till min dröm, hennes ögon är agatfärgade och tänderna är
av pärlemor. ”Kom, kom, o hemlighetsfulla natt”, nynnade jag medan jag
satt på bussen som drog mig till de brooklynska negerkvarteren. Jag brukar
alltid nynna ”kom, kom, o hemlighetsfulla natt”, när jag lidelsefullt älskar.
Jag klev av vid en spritaffär nära Živil÷s hem. Här i närheten bor hon och
väntar på Gluosnis som återvänder efter att ha segrat över vitryssar och som
bär segerns gåva med sig. […]
Jag ville vara ren när jag kom med den andra smekmånadens gåva. Innan
jag gick gjorde jag protesen glansig, petade mellan tånaglarna och klippte
dem. Detta rektangulära hyreshus hade inga dörrhandtag. Det fanns endast
hål. I postlådorna hängde rostiga ringklockor och när jag tryckte på en av
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dem skakade hela huset gnisslande, plötsligt öppnades dörrar, elaka korsdrag
svepte förbi i den nerbrutna trappan och en manlig röst skrek högt:
”Goddamn bastard!”
Živil÷ stod i dörröppningen, med utslitna ögon, och stank billig gin. Hennes muslinöverrock spretade åt olika håll, jag såg svarta underbyxor. Hon
hade söndriga tofflor på sig, använde inte strumpor, äggskal hade klibbat fast
vid hennes spetsiga knä, Živil÷s fötter var alltid håriga. Jag gick in i rummet
som såg så ostädat ut att det kändes hemtrevligt när jag satte mig på golvet
eftersom den enda stolen var överlastad med klänningar, underkläder, skor
nästan upp till taket och på denna hög vaggade en öppen resväska där en
ganska stor behå som en gång i tiden hade varit vit bredde ut sig.
”Åh Jesus vad du är smutsig!”, sade jag när jag hade sett rester av blandningen av äggvita och äggula även i Živil÷s hår. ”Kan inte du käka längre,
eller?”
Živil÷ drog ginflaskan tyst ut ur min armhåla och började öppna den med
något rostigt järn.
”Du har ingen säng”, yppade jag igen och den här gången svarade Živil÷:
”Sängen finns i väggen.”
Hon hällde gin i två glas och gav mig det glas där det fanns märken av
läppstift och tandkräm. Vi drack tyst upp. Jag tände snabbt en cigarett eftersom den hastiga klunken framkallade illamåendet. Då kastade jag den släckta tändstickan i den öppna resväskan. I rummet såg jag ingen askkopp. När
hettan gick runt i hjärnan sade jag: ”Nå, men vilket sketet rum, vilken fadäs!”
Živil÷ tog tag i mitt bälte, drog mig intill sig och framhöll medan hon andades rakt i min näsa: ”Likadant som du - - - skit.”
Jag visste inte längre vad jag skulle göra, jag ville väldigt gärna resa mig,
gå ut, gå hem, glömma innan det var för sent, innan det bara var en begynnelse. Då hällde Živil÷ gin för andra gången. Allt var slut. […]
”Kommer du ihåg hur det var för två år sedan Živil÷, vad? För två år sedan
höll vi i varandras händer och vi behövde ingenting mer. Där i Chicago gick
vi längs Michigan boulevard, en stjärnig natt, du drack inte då, kanske lite
Chianti till steken som jag brukade tillaga inte alltför dåligt.463 Vi hade tittat
på tavlor, inte taavlor, du sade: sådana kommer kropparna att vara i himlen,
du tyckte om Renoir. Vi två stod länge vid sjön. Kommer du ihåg strandens
lyktor? Kommer du ihåg dina fingrar? Under dem pulserade mitt blod, rent
som välsignat vatten, jag vågar göra den jämförelsen. Du lovade att flytta till
mig för gott och jag lovade att gifta mig med dig. Vi två lovade att göra
barn. Vi tyckte om barn. Vita, svarta, röda, vilka som helst. Som tittar på oss
med ögonen, djupa som brunnar, och som jämt ställer de mest idiotiska frågorna, jag tycker, de visaste frågorna. Det är samma sak eller hur? Det är ju
samma sak Živil÷. Varför hittade du den eländiga doktorn med den trubbiga
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Berättaren menar att han brukade laga middag till sin älskade.
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näsan? I honom stinker allt. Märkte du inte att även han stinker av den
hemska förälskelsen i dig. Har han pengar? Vilken hemsk sak! Låt honom ha
det! Även han kommer att dö som alla andra och förvandlas - - - a, det är
bättre att låta bli att svära. Jag visste verkligen, jag älskar dig Živil÷. Jag ljög
inte i sängen för att på olika sätt roa mig. Jag svär. Och du - - - bestal mig
dessutom, jag läste ju upp dessa dikter ganska bra, du har idealisk hörsel
Živil÷. Säg mig uppriktigt. Varför pippade du mig ändå till botten, till botten
av min själ? Jag har en själ Živil÷. Även om jag är flintskallig, svag, har ful
och stor mage, så har jag en vacker själ Živil÷. Nästan en rysk själ.”
Redan halvberusad började jag skratta. Under monologen tömde jag hälften av det tredje glaset. Nu ställde jag mig på alla fyra och skrek rakt in i
Živil÷s ansikte.
”Jag har Dostojevskijs själ Živil÷. Kommer du ihåg hans brev till Anna,
Anka, Anetjka? Bete dig inte som om du var en helig oskuld när du läser
detta brev, du känner ju mig! Min själ är av Dostojevskijs äkta guld. Kyss
min själ Živil÷. Bär den i händerna som ett fjun, som en fjäder! Äh fan ta den
– min själ. Varför pippar du fortfarande min själ, mina ädelstenar, mitt hjärta? Det smärtar, här smärtar det i mig, Živile, det smärtar väldigt mycket,
mitt lilla hjärta smärtar, min lilla mamma!” […]
Nu låg vi nakna och jag gned hjälplöst mina hängande genitalier mot hennes mage som var vit som havreskit, och Živil÷ försökte lugna mig genom
att viska: ”Jag har alltid älskat dig lille Andrius.” Hon upprepade denna sats
flera gånger med äkta övertygelse.
Plötsligt ägde ett under rum. Jag kände mig som en man och trängde mig
in i Živil÷ med desperat kraft, med slutgiltig hopplöshet, i slutgiltig ordlös
hysteri. Jag kysste hela henne och jag ville väldigt gärna dö i denna enorma
gnisslande säng. Jag ville väldigt mycket, men orkade inte längre gråta. Jag
ville så gärna prata vackert och högtidligt och jag kunde endast andas tungt.
Jag var endast ett tungt trött djur, likadant som för miljoner år sedan, som för
vem fan vet hur många år sedan. Ett blött, kladdigt, slemmigt djur som stank
hela jordens kärlek. Åh den oskuldsfulla och smutsiga skuld - - - hjärtat
smärtar ännu, min lilla mamma. […]
Den verkliga morgonen hade i själva verket kommit, med konkreta dånande steg. Jag vände majestätiskt Živil÷ mot mig, med ett sådant stånd som jag
aldrig tidigare hade haft, och när jag hade samlag med henne var jag rädd att
titta på henne eftersom jag såg hennes ilskna ögon. När Živil÷ började prata
tuggade jag hennes ord ganska länge:
”Igår var – nej, i förrgår - - - en neger hos mig. En läcker rund neger,
mycket rolig. Han var bättre än du. Vi två garvade så mycket medan vi älskade, det var verkligen roligt för mig. Han, så roligt - - - nästan upp till taket
hoppar han när han sticker in den i mig. Tusentals tänder glimmar då. Fine
neger. Fascinerande och stark, han skulle krossa dig som en daggmask.
Finns det gin kvar? Vad? Svara mig, min älskade, min kulmage… att man
skaffade sig en sådan mage. Nå vad är det här?
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Živil÷ var redan i sin muslinöverrock och hon tittade med förvåning på en
bred fläck i rödbetemattan.
”Du kissade på dig inatt. Det var för långt till toaletten”, svarade jag hårt.
Živil÷ började skratta högt med ännu utmärkta lagade tänder.
”Du har verkligen otur. En ärlig monolog, en neger, och - - - varsågod!”
I skåpet hittade hon flaskan och tog en klunk som följdes av en torr hosta.
”Ge också till mig om det finns kvar”, bad jag tyst och Živil÷ bar en tredjedel av glaset till mig i sängen.
”Det är slut”, sade hon. ”Både gin och allt annat.”
Hon satte sig bredvid mig på sängen, hon började tala allvarligt, alltför
allvarligt, bestämde jag.
”Jag kollade bara, Andrius, jag kollade bara mig själv. Jag behöver verkligen inte dig. Jag har allt som jag behöver. Nu deklamerade du för studenter.
Nå, och sen då? Du är min efterhärmare. Studenter respekterar mig, de skulle
även ta det som ett privilegium om de fick ligga med mig. Men jag ligger
inte med studenter, de får önska sig det på avstånd. Men med doktorn, ja, det
gör jag, men med negrer, ja, det gör jag. Medan med dig - - - Det var sista
gången, min käraste kulmage. Ska vi kanske äta frukost, vi köper gin, jag har
några dollar, jag ska alldeles strax - - -”
Živil÷ lyfte upp kläderna som hade ramlat bakom högen på stolen och gick
på toaletten.
”Du har allt”, sade jag till toalettdörren. ”Därför dricker du dålig gin. Du
säger att du tycker om litauisk ära här i emigrationen, du säger att du kan
lura både dem och dig själv. Fine. Fortsätt på samma sätt. Men du dricker
ändå och kommer att fortsätta dricka gin. Säg ärligt till mig. Varför kom du
till New York, hyrde det sketna rummet, bjöd mig hit? Vad mer vill du, vinna eller förlora? Svara, jag frågar.” […]
(6)

Jag kan inte längre komma ihåg händelserna kronologiskt. Minnen infinner
sig och försvinner. Vad som verkligen var sant krymper till ett tankstreck
som knappt går att förnimma och jag vet inte längre om det är ett material
från min fantasi eller om det handlar om försvagat minne. Min studio stank
alkohol, damm, otvättad kropp, i teven tassade jämt molniga skuggor. I vilket fall som helst hamnade jag på Queen’s Country. I ett land varifrån ingen
återvänder, meddelades det till mig. Nej, jag varken hade eller har Dantes
komplex även om jag annars tycker om denne författare som dog medan han
levde och återvände för att dö en andra gång efter intressanta vandringar i
den andra världen, och även nu hoppas jag att han besöker bekanta sommarställen. […]
Äntligen visade sig en ung herre i sidodörren, han var välrakad, välklädd,
med en särskilt grå slips. Han pratade en stund tyst med den gråhåriga frun
och då kom han närmare mig. Jag reste mig, han sträckte fram handen, vi två
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tryckte ömsint på varandras fingrar som om vi försökte uppskatta varandras
vänskapliga humör och den fine herren sade.
”Vi är väldigt glada att ni har anlänt. Er rapport är intelligent och originell.
Om ni bara tillåter, vill några av mina kolleger, de är förresten av samma
åsikt. Jag vill bara observera att mina kolleger gärna vill bekanta sig med er
personligen. Om ni är så vänlig och går efter mig - - -”, och den fine herren
med den grå slipsen visade sidodörren. Han öppnade den stora och tunga
dörren som såg ut att tillhöra ett kassaskåp och bakom dörren fanns en smal
cementtrappa.
”Endast två våningar”, noterade min efterföljare. ”Här är hissar överbelastade, jag hoppas att ert hjärta är friskt?”
”Det är utmärkt”, svarade jag medan jag klättrade uppför den smala trappan. […]
Den gråhårige började tyst och tydligt. Nästan från ingenting, från ett kaos
anordnat av den grå massan, föddes Ordet.
”Halloo”, ömsint som den första frestelsen. Och senare gled många hönsstänger med molltoner ner, de vaggade till sömns och jag kände. Man behöver inte förstå vad den gråhårige säger, det viktigaste är att lyssna på tonerna,
endast på tonerna ska man lyssna och glömma – om de kallades si, do. eller
mi, eller la.
”Olika överraskningar förlorar sin mening om de upprepas med meningsfulla intervaller. Det är ett abstrakt påstående och för att endast illustrera det
kan ni alltid hitta tillräckligt många exempel. Om ni tjugo gånger om dagen
känner rädsla för rymden tröttnar ni till slut och den tjugoförsta gången, jag
upprepar, den första gången kommer inte längre att trötta ut er. Eller. Efter
att ha skjutit er tjugo gånger i en bunker kommer ni att vilja komma tillbaka
till det förflutna och framföra ett stormande tal på Reichstag, medan ni
kommer ihåg att världskriget ännu inte har börjat. Jag tänker inte ens trötta
ut er med långa slutledningar och många exempel. Jag vill endast understryka – vårt system bygger på en metod om artificiell upprepning. Är det inte
La Fontaine som säger efter att ha hört att någon gråter över fördömda av
ödet som har sänkts ner i helvetets eldar: ”Jag hoppas att de vänjer sig och
till slut känner sig som fiskar i vatten.” Ni är en intelligent person och förstår
skämtets övertygande, oundvikliga och mycket hoppfulla final. Det är självklart att ni själv inte förmår, kanske inte vill, kanske blir trött på att många
gånger upprepa det som inte alltför mycket roar er. Rättare sagt, tröttnar ni
på att anstränga er så mycket det går för att i denna hoppfulla final – ni skulle känna er verkligen och hopplöst trött. Här kommer vi att komma er till
hjälp, och med er hjälp försöker vi leda er till Epikuros ataraxia om det kan
vara tillåtet att kalla de gamla grekernas aprioriska lösningar för den västerländska civilisationens mogna framtidsvision. Eftersom jag inte vill trötta ut
er med den kända och beprövade metodens möjligheter och följder, och jag
hoppas att mina kolleger ger mig sitt medhåll, vill jag endast antyda att det
slutgiltiga slutet eller inget slut som inte är slutgiltigt - - - ja plus ja är endast
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ett enda ja på samma sätt som nej plus nej endast är ett enda nej - - - den
slutgiltiga formeln beror alltså på er själv eftersom den fria viljan, enligt vårt
tycke, alltid spelar en avgörande roll i varje människas beslut. Oavsett om
denna människa är ett geni, om hon är en idiot, ett tvåårigt barn eller en
hundraårig gubbe som sedan en viss tid har förlorat sitt förnuft. Den fria
viljan döljs i varje individ från födseln till döden. Därför vill jag, min ärade
herre, be er att tro och lita på oss i denna stund som är avgörande för er. I
början blir ni, enligt vår statut och under min ledning, ombedd att besvara
några frågor. Ni måste förresten vara medveten om att vi alla har ett gemensamt mål att föra er tillbaka till den primära nivån, jag skulle säga, till embryostadiet. Bildligt uttryckt, att föra er tillbaka från bunkern till Reichstag.”
Ändå gick jag inte med på att bli nedsövd, jag förstod vad den gråhårige
sade även om jag var förbluffad av de logiska slagens hypnotiserande tryck
och när han var på väg att sluta tala kunde jag knappt sitta kvar i stolen. Det
spökade för mig att ataraxia omslöt mig och endast de sista satserna förde
mig tillbaka till den grå verkligheten.
(7)

[…] Vad det en självömkan? Jag vet inte. Förmodligen inte. Jag började
gråta eftersom för mycket av det vita fanns bakom mig och salen var renstädad. Flickan klädd i det stärkta vita linnet påminde mig om - - - jag visste
inte vad hon påminde mig om, ingenting konkret. Någonting ägde rum för
länge sedan. Jag försökte komma ihåg och kunde inte. Och till slut slutade
jag gråta eftersom jag blev övertygad om att ingenting av det som var värt att
minnas hade ägt rum. Jag grät inte för att jag kravlade på alla fyra som ett
djur och för att den högre varelsen, negern, kunde sparka mig i baken utan - - Jag var en människa och jag fick ont av den vita färgen. Men jag kunde
inte vara utan en föregående anledning. Därför föreställde jag mig genast en
vit katt. Jag föreställde mig själv vid fem sex års ålder i en lek med den vita
katten. På en stor gård, gården var stor eftersom jag var liten. Husets väggar
stod vid horisonten, föräldrarna hade gått in i den eviga vilan, in i intet. I min
fantasi lekte jag ensam. Hela tiden. Den vita katten viftade på svansen och
öppnade ett smutsigt rosa hål. Låt håligheten i den vita flickans öra vara. På
gården stack solrosor fram, gula blad hade fallit. De var högt upp, jag kunde
inte nå dem, tusentals mörka frön. För mig var de vardagliga stjärnor. Mörka
stjärnor på den vita himlen. Himlen rörde sig, molnen gled, försvann bakom
horisontens väggar. Sådan var min natt, den dagliga natten. Katten jamade
sagor som många barn tyckte om eftersom man endast behövde lyssna på
dem. Det var väldigt trevligt, att lyssna när man inte förstod. Om jag tryckte
mig mot den vita flickans halvklot skulle det bli på ett väldigt likartat sätt.
Hon kunde få jama vad hon ville på sin usla engelska. Men det var endast
följden av min fantasi, viljan att försvara mig. Varför skulle jag försvara
mig? Här brydde sig ingen om vad jag föreställde mig och varför jag lipade.
Panternegern hade lyft upp handen och tryckte på apparatens små skivor,
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vita streck skar sönder människors, hästars och vem fan vet vems mörka
silhuetter. Apparaten var sönder. Samtidigt lade jag på minnet att väggarna
hade målats i grågrön färg, på golvet hade en linoleummatta med en suddad
målning lagts varifrån mina fötter växte fram som köttiga blommor.
Jag tog fram en cigarett och omedelbart dånade orden i mina öron.
”Här är det förbjudet att röka. Gå till toaletten.”
Genom den långa korridoren gick jag till toaletten. Här gick en man som
såg intelligent ut, han kramade med båda händerna om huvudet och det verkade som om han försökte komma ihåg någonting viktigt. En slemmig cigarett hade uppgivet fastnat vid hans nedre läpp.
”Kan jag få be om eld?”, sade jag och mannen stannade. Han stod, kramade huvudet med båda händerna, han lade inte märke till mig och när jag tände cigaretten började han gå igen, mumlande någonting oklart. Jag rökte
glupskt och tittade mig omkring. På denna toalett fanns det inga speglar och
avdelningarna med tvättställ hade inga dörrar. I toaletten fanns också tre
duschar, vattnet rann efter att man hade tryckt på en knopp som var lika stor
som en knapp på en kvinnlig rock, och det slutade rinna när man hade släppt
knoppen. Därför var det möjligt att tvätta sig med endast en hand. Framför
tvättställen i taket såg jag tre sprutor. Medan jag rökte pissade jag och tryckte på en knopp som var nästan lika stor som en knytnäve, vattnet rann med
ett väldigt brus, vattnets eko hördes i alla rum som om blixten hade slagit ner
i närheten.
Mannen gick fortfarande, kramade om huvudet och mumlade. En gång fick
jag lust att tilltala mannen, men jag avstod. Låt honom mumla, det blir lugnare så för hans plågade själ. Jag återvände till den tomma korridoren. Några
färgsvaga små lampor i taket, samma utslitna och polerade linoleum, låsta
dörrar i väggarna. Jag gick till salen. Negern hade försvunnit, teven fungerade inte längre. Jag gick till fönstren och tittade ut genom dem. Jag såg fortfarande andra likadana hus med mörka fönster, omgärdade med ribbor. Det
som jag hade kvar att göra var att sätta mig på bänken, luta mig med armbågarna på bordet och - - - tänka. Men jag visste inte längre vad jag kunde
tänka på. Jag kunde fortfarande vänta. Men jag ville inte ens vänta. Rättare
sagt trodde jag inte att jag skulle invänta något. Rutinen i mitt nuvarande liv
var inte känd för mig. Omedelbart gick en tanke genom mig. Skulle jag kanske börja svära? Men även denna möjlighet kändes lika obetydlig som tänkandet eller väntan.
Plötsligt insåg jag. Jag befinner mig i stor frid. I det tunga huvudet började
högtidliga bilder få form. Jag föreställde mig en hög fyrkantig klippa som
visas på Twentieth Century program i annonserna från Prudential Insurance
Co. Klippan förvandlades till Frihetsstatyn i New York. I hennes hand satt
jag, på facklans plats. Jag satt tryggt. Denna trygghetskänsla övergav mig
inte ens när panternegern låste upp dörren till ingången och kom närmare
mig. I handen höll han en imponerande spruta, fylld med en gul vätska.
”Släpp ned byxorna Gluosnis.”
220

”O.K., Mac.”, svarade jag och hörde att negern borde kallas för ”mister
White”. ”O. K., mr. White”, instämde jag.
Sprutan stack i min rumpa, men jag fick inte ont.
”Tack”, svarade jag och mister White uttalade: ”När du är sådan gillar jag
dig bättre.”
Och han tog mig till korridoren, låste upp en dörr i väggen och ledde mig
till ett litet rum där några soldatsängar stod.
”Inatt är ni två som ska sova här. I vanliga fall är det sexton som sover
här.”
”Men var är de andra?”
”Vi har flyttat dem över till en annan avdelning. Sammanlagt sjuttio personer flyttades. Ni får vara två.”
”Vi?”
”Just det. Du och Isaak. O, det är sant! Vi lämnade mister Stolts kvar. Han
kommer inte att störa dig, men du kommer kanske att behöva honom”.
Jag ville säga något, reagera, bli förvånad. Men den insprutade vätskan
verkade redan. Jag föll på en smutsig madrass som glimmade i mångfärgade
fläckar. Ännu hörde jag mjuka slag i korridoren och snart flög mister Stolts
över mig och landade i sängen bredvid. Men denna händelse kunde ha ägt
rum i drömmen.
(8)

Vad är dröm?
Vad är verklighet?
Här är frågan som plågar mig. Jag kan inte säga att den plågar mig. Jag kan
inte längre hålla isär vissa saker. Och jag har tappat hoppet om att kunna
hålla isär dem. Och jag har tröttnat på abstrakta spekulationer.
Jag har hittat Isaak. Om det är i drömmen eller i verkligheten – vad spelar
det för roll? Jag känner honom med hela min kropp, med alla nerver, med all
dödlig (eller odödlig) själ. Jag kan smeka hans händer, hans ansikte, hela
honom. Jag kan kyssa hans läppar, hans ansikte, hela honom. Och han kan
reagera på samma sätt. Vi har tillgång till allt. Vi har ett enormt rum, i det
rummet finns det många bord och stolar, vi har tillgång till många soldatsängar i sovrummet. Deras madrasser är befläckade med mångfärgad sekret.
Vad spelar det för roll vilken säng vi väljer? När vi har blivit medelålders
män är vi nygifta som för första gången upplever vad en äkta evig kärlek är.
Om vi befinner oss i helvetet är ett sådant helvete den högsta välsignelsen.
Vi skulle inte byta ut det till något paradis. Dag och natt, varje timme, minut
och sekund är vi tillsammans. Tillsammans äter vi, tillsammans sover vi,
tillsammans röker vi eller lättar på trycket på toaletten. Jag tror att så kallade
”förbannade” frågor inte längre existerar. Det finns ingen ondska, det finns
ingen godhet, det finns ingen synd, det finns inga samvetskval, ingen besvikelse, rädsla, hämnd, önskan om att dö, önskan om att leva, önskan om att
slå ihjäl, önskan om att begå självmord. Allt det där hör till det förflutna.
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Endast en varaktig fridfull extas som ingen längre kan störa finns. Äntligen
vet vi två vad lycka är. Även om den är kortvarig. Därför är den sann och
evig, för att den är kortvarig. Jag är övertygad om (det är Isaak med) att vi
kommer att bevara vår kärlek fram till döden. Det är så lite kvar till döden.
Man ska endast avsluta sina anteckningar, de behövs för arkivet, det meddelade den vita kvinnan. Även dödsritualen meddelades. God lunch (vi bestämmer själva över menyn) lagas åt oss, vi får sprutor med särskilda lugnande mediciner. Då kommer vi att ledas till förrådet där en särskild ugn, ett
krematorium, redan kommer att brinna. Den vita kvinnan förklarade: vi
kommer inte att känna någon rädsla. Smärtan – ja, den kommer att finnas.
Fast en blandning mellan medicinerna och elden kommer enligt henne att
skapa ett extatiskt tillstånd där smärtan vid den tidpunkt då vi brinner levande inte längre är en djurisk smärta utan någonting som står mycket nära en
fysisk förening när själen och kroppen till slut triumferar. Vi kommer att
brinna i varandras famn, vi kommer att brinna upp medan vi älskar. Denna
institution är den mest humana på hela jorden eftersom man endast här praktiserar mord av medkänsla. Det är därför jag har så bråttom att avsluta mina
anteckningar. Vi begär att få känna en eldig förening eftersom vi båda två
tror: vår kärlek är den mest praktfulla blomman i en kedja som ingen ännu
förnimmer. Å andra sidan uppmanas jag att avsluta mina anteckningar enbart
på grund av tekniska skäl. Den nyaste transporten väntar (den vita kvinnan
vet allt) på sin rutin.
Hur hamnade Isaak i dessa lokaler? Jag vet inte, jag minns inte. […]
Nu visste jag inte längre vad jag skulle prata med den mörke mannen om.
Och jag bestämde mig. Han är min andre kompanjon, likadan som Stolts
även om han är konstig på ett annat sätt. Jag tog fram en cigarett och kom
omedelbart ihåg – jag har inga tändstickor. Mister White brukade tända cigaretter för mig och Stolts, men nu hade han som vanligt gått ut utan att meddela när han skulle komma tillbaka. Jag bestämde mig ändå för att gå till
toaletten och vänta på mister White där. Jag gled bort från bordet. Den mörke mannen tände en tändsticka och sträckte den fram till mig.
”Tack”, sade jag efter att ha tänt cigaretten och tillade: ”Det är konstigt att
ni har egna tändstickor.”
”Jag är en aning privilegierad”, konstaterade den mörke. ”Rök här. Allt blir
bra. Sätt er.”
Jag hängde fortfarande kvar vid bordshörnet när Stolts reste sig från golvet, tände sin cigarett från min och smög iväg till toaletten.
”Sätt er”, upprepade den mörke mannen och jag sade: ”Jag tror, jag tycker
i alla fall, det vore väldigt trevligt för mig, alltså - - - först bekantar vi oss.”
”Vi känner redan varandra. Jag är Isaak.”
………………………………………………………………………………
Jag kan endast gissa vad en professionell författare skulle skriva här. Han
skulle möjligtvis skildra de två partnernas uttryck, rörelser och en bit av
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atmosfären och landskapet. Han skulle möjligtvis använda sig mästerligt av
en inre monolog eller dialog med reminiscensers distinkta sken. Slutligen
finns det också olika tekniker. Ärligt talat lämnade det sätt som Isaak anlände på inget intryck på mig. Jag skulle inte kunna säga att han hade förändrats
alltför mycket. Samma robusta utseende, vackert utformade semitiska drag,
något grått hår. […]
Jag insåg. Nu under några stunder - måste jag bestämma mig. Jag måste
använda mig av min fria vilja som den gråhårige mannen talade om. Med
min instinkt, med hela jag kände jag att allt var förutbestämt. Men jag visste
inte vad som var förutbestämt. Därför behövde jag absolut den fria viljan.
”En idiotisk paradox”, tänkte jag. Endast i det idiotiska doldes den mest genuina sanningen. Jag lade mina händer på bordet. De låg där, vita, knubbiga,
med kvinnliga gropar, med långa böjda naglar som rovfågelns klor i gamla
handböcker. De var förberedda för ett sista prov. […]
Plötsligt kände jag att jag mindes någonting. Jag kom ihåg rörelsen. Och
erfarenheten om smärtan genomborrade omedelbart mina bultande tinningar.
Var det smärta? Ja, det var smärta. Det var här början till en utväg fanns.
”Ska vi kanske börja från smärtan?”
Isaak slutade titta på mina händer och började stirra på ögonen.
”Ja. Smärta”, jag gungade med huvudet som en igångsatt leksak. ”När du - - och jag skrek som ett djur, de två höll mig i axlarna och jag försökte slita
mig loss. En stund frigjorde jag mig med en hand - - -”
Isaak hoppade upp. Han tog tag i min axel. […]
Han tog tag i mina båda händer och tryckte dem till sina kinder. Då började han kyssa dem. Med korta, lätta, försiktiga kyssar.
”Dina händer är varma, dina händer är levande. Jag har aldrig glömt dem.
När jag sökte efter dig - - - o nej, jag sökte förmodligen efter dina händer.
Jag såg alltid deras skälvande på det nötta träbordet. Dina händer tillhörde
inte dig. De levde ett självständigt liv. Det var inte du som skrek, det var
dina händer som skrek. Det var inte du som bad om barmhärtighet, det var
dina fingrar som ryckte i agoni. Även nu känner jag blodets och livets pulserande. Samma pulserande som för tjugo år sedan. Vet du vad Andrius? Jag
vill gråta som ett litet barn. Med en sådan dum och sentimental gråt. Som en
av mina förfäder, mannen som ville slakta sin son på offerbordet. Andrius,
min älskade! Kom ihåg, jag ber dig, vilken hand lyckades du frigöra?!” […]
Jag försökte vara officiell och ritualmässig. Isaak förstod det. Han tystnade, han knäböjde i salens mitt, sänkte huvudet, blundade. Nej, det var inte
längre det förflutnas Isaak där, på garagegården, bredvid de rödlackerade
dammsugarna. Hela hans kropp sjönk ihop i underkastelse. Någonstans hade
jag sett sådana hopplöst väntande kroppar. Var? Var det gamla övergivna
gummor som knäböjde i tomma kyrkor? Kanske. Jag såg igen det avlånga
ojämna ärret i hjässan. Den här gången rörde jag vid det med fingrarna. Isaak
ryckte till, det kändes som om jag hade rört vid stelnat gummi. Då lade jag
spaden vid ärret. Då - - - lyfte jag upp spaden och - - - orkade inte slå. Mina
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händer levde inte längre. Någon hade skruvat två gipsskärvor vid mina levande axlar. De hade inga muskler, inget blod pulserade i dem, skärvorna
var utan fingrar, oböjliga.
Efter att ha lyft upp spaden stod jag kvar och Isaak väntade. Mycket tid
gick. Det var en tidlös tid där vilken rörelse som helst hade sugits ut och
endast evighetens förståelse lämnades kvar. Miljoner ljusår eller några andra
år stelnade. Det var bara siffror som inte betydde någonting längre, de var ett
meningslöst försök att fly tidlösheten.
………………………………………………………………………………
Vi behövde inte längre tala. Att handla, det återstod. Vi tryckte stolt varandras händer och tittade varandra djupt i ögonen som om vi befann oss i ädelmodets välsignade sekler. Isaak lyfte spaden upp från linoleummattan och
lade den på bänken. Vi satte oss på båda sidor av spaden. Det var så vi väntade, med ansiktena vända mot dörren. Återigen mumlade Stolts som gick i
korridoren. En stund vände han sitt meningslösa ansikte in i salen, men han
försvann omedelbart. Det föll mig in att han bjöd ut sig, men jag jagade bort
denna tanke eftersom Isaaks närhet eggade mig. Hans kropp utstrålade
mänsklig värme, den rann till min trötta och plågade hjärna, jag fick återigen
lust att börja gråta som ett barn. Och samtidigt började Isaak tala. Orden bröt
upp ännu varmare än den strålande värmen. Den ohörbara klockans klaraste
ljud svämmade över salen. Men - - - jag var inte rädd för katastrofen.
”Min älskade! Dina händer var ett tecken för den slutgiltiga hemligheten.
Rösten från himlen, ett tecken för den eviga kärleken. Av kärlek plågade jag
dina händer eftersom jag inte hade hela dig. Nu behöver vi inget offerbord i
sten. Abraham och Isaak försökte upprepa historien om Kain och Abel. Men
- - - de stannade kvar för att leva i kärlek. Förstår du? De har ju slaktat fåren,
Guds lilla får. Men vi kommer att barmhärtiga oss även över det lilla fåret.
Vi kommer att förinta den som utför order. Vi kommer att förinta mister
White. Det är ju en utveckling, eller hur Andrius?” […]
Isaak vinglade med hela kroppen och slog mister White med spaden på
huvudet. Han stönade inte. Sakta sjönk han på knäna och försökte hålla fast
vid bordets kanter. Nu slet jag spaden ur Isaaks händer och slog en andra
gång. Mister White gav ifrån sig stön, släppte bordet, rullade elegant och föll
på golvet. Som balettens döende svan. Mörkt blod sipprade ur hans lockiga
hår, rann längs den rakade mittbenan och droppade med retortdroppar på
linoleummattan. Rummet blev alldeles mörkt eftersom mister White glömde
att tända på vägen hit. Vi slog armarna om varandra och kysstes passionerat.
”Nu har du hämnats, lilla barnet”, gumman med huckle var lycklig och kravlös.
”Vad ska vi göra med honom?”, sade Isaak efter att han har återhämtat sig.
”Vi borde ändå hedra honom”, föreslog jag.
”Det borde vi verkligen göra.”
Jag frigjorde mig från Isaaks famn.
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”I någon opera såg jag - - - förmodligen var det i ”Tosca” - - - Tänd ljusen.”
Isaak tände ljusen. Ljusglimtarna blänkte i salen, rosa skuggor flög förbi
och viftade med ljudlösa vingar. Jag ställde ljusstakarna på båda sidorna av
mister Whites huvud. Han låg i hela sin svarta skönhet. Det såg ut som om
han inte hade ben och hans esoteriska kropp var redo att flyga iväg tillsammans med de rosa skuggorna. Han fick den skepnad som evighetens gudar
ger.
”Det är vackert”, sade jag.
”Väldigt vackert. Han passar till blommorna. Till ljusen. Till vår kärlek.”
Och vi gav varandra en kram.
”Vi har löst problemet, Isaak”, viskade jag i hans öra. ”Den där och den
andra sidan är förenade.”
Stolts visade sig igen i korridordörren. Han observerade länge den liggande mannen. Då uttalade han tydligt och bedjande.
”Men jag är ju den Uppoffrade. Varför? Varför?”
Och han började gny.
”O! O!”
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SUMMARY

Representation of Time, Trauma and Sexuality in
Antanas Šk÷ma’s fiction
The subject of this dissertation is the representation of time, trauma and
sexuality in Antanas Šk÷ma’s fiction.
The chapter “Temporal structures” aims to analyze temporal order in
Šk÷ma’s last novella “Isaac”. The analysis is based on Genette’s theory on
narrative discourse. This theory proposes that every narrative consists of
regular general patterns and logical structures. The point of departure for
Genette’s analysis of basic distinction between plot and story is an opposition of narrative time (Ge. Erzählzeit) and story time (Ge. Erzählte Zeit).
Temporal order is one of the three determinants used by Genette in his
analysis of temporal relationships between narrative and story.
Temporal order in a narrative according to Genette compares the temporal
order of events narrated in the narrative with the reconstruction of the factual
temporal order of events in the story. Temporal analysis of Šk÷ma’s novella
”Isaac” is based on the information extrapolated from the narrative and narrated to the reader by the narrator Andrius Gluosnis. This information is used
to reconstruct the factual historical time of the story, which is compared to
the temporal order of the narrative and its imaginary pseudo time.
The Introduction, which may be considered as the first chapter in Šk÷ma’s
“Isaac”, makes it evident that several temporal sequences have been omitted
from the narrative, recounting those events in the story that are crucial to the
plot of the text. Ellipses compress the narrative: the factual time of the story
extends over the narrative time. Thus, according to Genette’s narratology,
the story time is still considered to be linear, whereas the temporal order in
the narrative may be regarded as circular. Such circular construction of time
is based on four narrative characteristics: omission, complement, compression and extension. The notion of omission defines the events, that had taken
place in the story, but were never discussed in the narrative. The notion of
complement defines the narrative insertions in narrative time that depict the
events, that have never taken place in the story. The narrated narrative differs substantially from the story, which becomes obvious on comparison of
the temporal order in the story and in the narrative. The notion of extension
outlines the events in narrative time that with respect to temporality project
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further into the narrative than in the story. The notion of compression defines
the opposite process in narrative time.
A distinction is made between the imaginary pseudo time in the narrative
and the factual time in the story. Narrative complements, which have no
bearing on the reconstruction of the linear time of the story, are placed
within the imaginary time of the narrative. Such temporal micro-sequences
that seem to lack placement in time whilst being subordinated to the temporal order of the story may be located at several spots or simply omitted as
irrelevant to the temporal order of the story. This evidences the difficulty in
reconstructing temporal sequences within a linear understanding of temporal
order.
The two different levels of reality become evident on several occasions in
the text. A longer temporally anachronistic sequence in the second chapter of
the Notes relates to the imaginary sphere and projects into the distant future.
Such temporal sequences lie beyond the scope of Genette’s methodology.
Are we to ignore grammar, tense and the structure of the sentence, placing
the sequence within the story? The narrator’s “physical” placement in the
immediate reality of the story acts as a catalyst in this case. Or should we
ignore the imaginary content of the sequence and consider it as a prolepsis in
the story?
The narrator in “Isaac” operates within the following frames of time: past,
present and future. The narrator in this narrative is composed of a thirdperson-narrator in the Introduction and a first-person-narrator in the Notes.
Compared to the temporal order in the story, the narrative contains temporal
gaps between the Introduction and the first chapter in the Notes that are too
comprehensive to be considered as ellipses according to the method of
Genette. The temporal gap between these two parts is ten to fifteen years,
showing that the structure of the story is not linear.
The next temporal gap in the narrative appears between the fifth and the
sixth chapter in the Notes, when the location of the plot shifts to a psychiatric clinic called Queen’s Country. The beginning of the sixth chapter reconstructs the preceding temporal gap. Such a reconstruction of story time may
be considered as preliminary, because of the narrator’s reference to his loss
of memory: he claims that he is unable to remember events in chronological
order. This statement may be considered as a starting-point for the narrator’s
immediate reality, synonymous to his factual reality in the story. The remaining part of the narrative represents the imaginary reality of the narrator,
consisting of reminiscences, visions and fantasies. This imaginary pseudoreality takes precedence over the factual reality of the narrative although the
narrator makes an effort to uphold the illusion that his narrative continues to
take place in the immediate present time.
When the narrator in his imaginary reality finally succeeds in finding
Isaac, the narrative is interrupted and the presence of the writer is explicated
in the text. The figure of the narrator is evidently a construction of the writer,
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who appears to be sufficiently powerful enough to disrupt the narrative. The
imaginary reality contains a pseudo-story created by the narrator about himself. This pseudo-story exists parallel to the narrated narrative. The narrator
admits the reader into his inner reality, sharing with him his dreams, sexual
fantasies, reminiscences and ecstasy. The fictive reality of the text, however,
demonstrates a dichotomy which becomes evident on reconstruction of the
temporal order thus legitimasing the reader’s doubts about the veracity of the
narrator.
Previous attempts to analyse the temporal order in the story and in the narrative show that the text consists of deliberately constructed mechanisms,
which preclude a narrative analysis. The reconstructed story demonstrates a
pseudo-story in parallel: the factual time of the narrative switches to an
imaginary pseudo-time. The narrator acts in such a way that his activities are
being noted both in the factual sequence of events and in the fictional imaginary story. The examination of temporal order exposes the imaginary,
pseudo-real events in the text, which can neither be placed in the narrative
nor in the reconstruction of the story.
The following chapters ”Representation of trauma” and ”Representation of
sexual perversion” are based on Freud’s trauma and sexual theory. Freud’s
trauma theory seeks to explain the mechanisms behind various hysterical
phenomena and their aetiology. Freud regards empirical and psychic trauma
as a precondition for the manifestation of a hysterical syndrome; the trauma
takes place and subsequently the immediate traumatic moment is being repressed. A split appears in the human consciousness and the experience of
trauma that the individual seeks to eliminate becomes isolated in the psyche.
Consequently hysterical symptoms appear, often in relation to some other
traumatic event. A hysterical symptoms is regarded as a posttraumatic symptom and as a symbolic affirmation of the original trauma.
The reminiscence of trauma may be integrated with other associations and
experiences, and it sometimes contradicts the traumatic event. The reminiscence of trauma may be corrected through other ideas, but Freud notes that
traumatic reminiscences of a person, who has developed hysteria, remain
intact. According to Freud, the human memory has a potential to remember
repressed events and details even though the individual claims that he has
forgotten them.
Trauma may also be linked to infantile sexuality. Anxiety, which Freud
regards as a form of hysteria and which comes forth in an adult, means in
such a case a reproduction of the anxiety that has appeared in relation to
sexual trauma. Witnessing the act of copulation during childhood may create
traumatic sequences in a patient’s consciousness and hysterical symptoms
arise as a reaction to subsequently experienced traumas. Some hysterical
symptom may disappear, but others remain, filled with new content. Repressed sexuality is one of the main factors for the creation of hysterical
symptoms according to Freud.
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When a story is transformed through the narrator into a narrative, the position of the narrator resembles in some way the position of Freud’s patient,
telling the story of his life to the doctor. The compulsion to recount the
trauma leads to instability in the narrator’s memory, which becomes obvious
to the recipient. When Freud refers to the patient’s dishonesty or real amnesia as underlying reasons for his incomplete narrative, he infers the importance of temporality.
The fact that the events of the story have been replaced in the narrative
illustrates the narrator’s endeavours to obliterate the original temporal connection between the story and the narrative. An imitative process of human
memory, implemented in the pseudo-consciousness of the narrator, is initiated which subsequently generates another, deliberately constructed, position
of the writer behind the position of the narrator. The position of the writer is
not as obvious to the reader of the text as the position of the narrator. The
narrator’s attempt to obliterate the connection between the story and the
narrative becomes even further emphasized in Šk÷ma’s last text “Isaac”. The
temporal order in the narrative is consistent with the temporal order in the
story of his earliest short stories in the book Glow and Spark (1947). Many
sequences may be noted in “Isaac”, where the connections between the temporal order in the narrative and in the story have been expunged. When the
narrator declares his incapability to place the events of the story in a chronological timeframe, he stipulates at the same time a dichotomy in his position
which depends on the earlier binary relationship between the writer and the
narrator noted above. The primary task for the narrator is to narrate a narrative, but the reader cannot expect temporal correspondence between the narrative and the story. The narrative contains yet another voice, that belonging
to the writer. This voice deconstructs the memory of the narrator whilst it is
in the process of being created. An ongoing process exists parallel within
that within the text, aiming to repress the writer’s voice and to create an illusion for the reader that memories and amnesias, narrated in the text, are not
results of an imitation of a reality outside the text and therefore constructions
of the writer, but that they are true and real.
Trauma is a central concept and a repeated theme in Šk÷ma’s fiction. The
depiction of traumatic events and psychic processes, experienced by an individual during extreme circumstances such as war, escape or the death of a
relative, often functions as a precondition for the narrative to be narrated.
Representation of trauma and posttraumatic conditions constitutes either a
background to the events in the narrative (“Silence of the Night”) or appears
to be at the focus of the narrator (“Birch and a Man”).
When the narrator in “Isaac” pretends to expose his memory in the narrative, retroactively moving between what has been experienced and what has
been imagined, repressed and dominated, explicit and implicit, the reader is
being induced into a role of a psychoanalyst. In such a performance the
reader is expected to play a dynamic part. The false frankness in the genre of
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the Notes (which means a diary), functions as an integrated obstacle to a
interpretation because it simulates the text’s sympathy to the reader. The
factually ongoing process produces opposite effects because the text intentionally hides much more than it reveals, leaving gaps and empty spaces for
the reader to supply for himself whether this is feasible or nor.
When the writer constructs the self-centred text in “Isaac”, he uses psychoanalysis combined with narrative technique in order to create a relationship
between the reader and the text. The text does not imitate a psychoanalytic
process but pretends to be an object, a patient, subordinated to the examination of a psychoanalyst. The relationship of a published prose-text to the
writer appears to be based on distance and may therefore be treated as a
static and completed structure. A reader, trying to interpret the text, may see
it as a shifting organization: a story that has to be reconstructed and a narrative that continues to be created.
The significant infantile experience, mentioned by Freud, appears as a part
of an imaginary sphere in “Isaac” and manifests subsequently the split between factual and fictive imaginary reality. The narrator’s “factual” reality
within the text seems to correspond to the writer’s biographical facts and
gives the reader at least a theoretical possibility to regard the narrator and the
writer as the same person. Such a construction of the narrator may be considered as the writer’s deliberate experiment with the reader’s scope of expectations. In broader sense this is about the influence of the text on the
readers: the text relates to the readers’ incapability to follow its original
meaning in an interpretation, to see beyond the narrative constructions and to
reveal the writer. This may also be regarded as an example of the relationship between the psychoanalyst and the patient, which becomes distorted at
the same time as the reader suddenly appears to be analyzed.
The motive of an old lady with a scarf in “Isaac” may be seen as an example of the text’s implicit resistance to be analyzed. This motive leads the
analysis to the figure of a blue nurse in “Isaac” and to the nurse Rosa in the
short story “In Hospital”. The blue nurse represents the norm and the
Other’s, implicitly the reader’s, perspective on the narrator Andrius’ increasing madness. The narrator acts as if he were out of his mind whilst he is still
capable to reflect someone else’s perspective on himself. Such discrepancy
indicates the writer’s deliberate intrusion to the text.
The recognition of the imaginary reality is double. An objective recognition of the imaginary reality takes place within the writer when the text is
being created. The second recognition of the imaginary reality takes place
when the reader analyses and interprets the text. This is the first instance
when the imaginary reality in the text is named as imaginary and the definition of it has been activated in the reader’s understanding of the text. The
initial phase of the objective recognition, the process of writing, is not affected by the reader’s insights about the imaginary reality, already existing
in the text and independent of the writer, the reader or anyone else, placed in
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the outer factual reality of the text. The processes of the objective recognition, activation and interpretation will be complemented with subjective
information from the writer and the reader.
Šk÷ma’s short story “Birch and a Man” depicts elaborately the psyche of a
traumatized man and actualizes the man’s posttraumatic reactions to the
death of his beloved daughter. The dramatic escape from Lithuania refers to
factual events in 1944 and is treated as a separate traumatic event. This escape is reminiscent of the narrative in “Isaac”.
The disillusionemnet of an old man, reflecting on the character of his son,
is depicted in the short story “The Smile”: the writer lays emphasis on the
survival instinct of the younger generation. The short story “The Dress” incorporates an autonomic description of trauma, the death of a husband, into
an ongoing major traumatic situation: the escape from the home country.
The narrator focuses on the widow, the sucking on her lip, which constitutes
a posttraumatic symptom, expressing the repressed trauma. The describtion
of the relationship between trauma and posttraumatic symptoms in “Isaac” is
more implicit and such narrative techniques create different preconditions
for the reader’s interpretation.
According to Freud’s trauma theory the narrative in the Notes may be considered as a manifestation of the repression process, which becomes manifest
through the writing of the text. The narrator’s major trauma, described in the
text, is the torture to which the Jew Isaac exposed him. The narrator suffers
subsequently from repression, which causes an inbalance in the narrative of
the novella which manifests itself in uneven structure of the text between the
Introduction and the Notes, and the description of the major trauma and posttraumatic symptoms. The narrator in the Introduction is still able to remember, but the narrator in the Notes moves unreservedly between different levels of reality in the text. The Introduction focuses on the murder of Isaac, but
the Notes present the narrator’s diary, which may be regarded as a further
symptom of repression or as the writer’s explicit intrusion into the text.
When Freud defines the character of man, he explicates the relationship
between empirical childhood experience and the basic instincts of man. Perversions may be seen as the opposition to the socially accepted norm, persistently existing in the hidden part of the human psyche. According to Freud,
masturbation is linked to infantile sexuality. The harmful effects of masturbation may manifest themselves as psychic fantasies. This means that the
individual does not have to strive for any changes in the outer world to bring
about the fulfilment of a requirement. If an individual regards masturbation
as a possibility to have a fixation to infantile sexual goals, this may lead him
to revert to psychic infantilism.
Freud considers homosexuality to be a sexual perversion with reference to
a sexual object. Homosexuality is not a tantamount to individual degeneration, but considered as hereditary in sexual instinct. An important Freudian
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idea is that every individual has an original bisexual predisposition that exists both anatomically and psychologically.
Tendency to inflict pain to the sexual object is considered as the most ordinary sexual perversion according to Freud. Sadism is the active form of
this perversion, which derives from normal sexuality and constitutes an aggressive component in the sexual instinct. Masochism is regarded as an extension of sadism and a passive form of sexual perversion, aiming to reach
satisfaction through physical or psychic suffering. Both forms of this perversion usually appear in the same individual: the perversion acts as a pair of
oppositions. Human sexuality may consequently be regarded as binary.
Freud notes that any instinct in an individual’s subconscious has a counterpart, which subsequently may become active. Thus, an exhibitionist is simultaneously a voyeur.
In Antanas Šk÷ma’s fiction the narrator focuses on a sexually perverted
consciousness, defined by Freud. There are no depictions of a “usual” sexual
act between a man and a woman in the texts. The early short story “Silence
of the Night” may be regarded as a psychoanalytic narrative. The structure of
this narrative is constituted on a minimal distance between the narrator and
the narrator’s “you”. The narrator’s intrusion to someone else’s consciousness is presumptive: the answers he receives are based on a psychoanalytic
speculation. The narrative aims to imitate the reality outside the text and the
narrator intrudes the reader’s consciousness by forcing him to witness the
traumatic events depicted in the text by reading about them. The narrator’s
“you”, who takes part in the dialogue, functions as an imitator of the reader’s
presumptive reactions to the events described in the text. Such a narrative
strategy may be regarded as a deliberate construction which seeks to control
the reader’s interpretation and shatters the horizons of his expectations by
sudden shifts in the depiction of factual and imaginary reality, of trauma and
sex.
The short story “In the Hills” depicts traumatic events, different to a
woman and a man, portrayed in the text. The woman’s sudden disappearance
during the war becomes a major trauma to the man. The soldiers rape the
woman and the rape is depicted as a major trauma to her. The rape distorts
female sexuality, as the woman becomes a prostitute. Her malformed appearance is being portrayed from the perspective of a man, which means that
the woman’s involuntary sexual experiences are regarded as social and sexual stigma. The archetypical portrait of a prostitute returns in the portrayal of
the narrator’s beloved Živil÷ in “Isaac”.
Depiction of rape occurs in the short story “Murksa” in novella “Sunny
Days”. The narrative imitates the factual reality outside the text, describing
Civil War in Russia. The imaginary reality does not reach further than to the
dream world of a little Lithuanian boy and to his family. The figure of the
Russian boy Vaska functions as a distinction between the imaginary and the
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factual reality in the narrative, which becomes evident through significant
changes in the narrator’s language.
The rape of a prostitute is depicted as above: the woman is to drink vodka
and thereafter is raped by several soldiers. The little Lithuanian boy observes
the rape scene and this experience may be treated as voyeuristic. According
to Freud, the observed sexual act may be regarded as an accidental experience, which projects the boy’s sexual development to the pre-puberty. The
representation of rape happens to coincide with the representation of the
boy’s first sexual excitement, but this scene received no comments in preceding interpretations.
The picture of a prostitute, created in Šk÷ma’s last novella ”Isaac”, consists of an opposition, which derives from the major dichotomy between the
imaginary reality of the narrator and the factual reality. Andrius Gluosnis,
the alleged writer of the text, pretends to be the same person as the narrator
in the Notes. Therefore he creates a diary about himself, which will be read
by one person. This means that our reading of the text is in fact not allowed.
By reading the diary the reader intrudes into someone else’s consciousness.
Representation of the major part of the text as a first-person-narrator’s diary
is therefore an efficient narrative method in order to create a distance between the factual writer and the text. This distance becomes even more evident in those parts of the narrative that depicts the imaginary reality of the
narrator.
The description of the narrator’s sexuality is based on a major trauma in
the past, when his beloved Živil÷ left him. The emotional and sexual frustration grows deeper, when he discovers that Živil÷ has taken their common
interpretations of poetry and published them as her own work. The portrayal
of the prostitute Živil÷ extends over the imaginary and the factual realities.
The complex picture of the narrator’s sexuality is exposed through the figure
of Živil÷, which appears to be one of the major paradoxes in the narrative.
The narrator describes the woman in opposite ways, which serves as a reminder of Freudian oppositions in a man’s love life. The sensuous part of the
woman consists of a description of Živil÷ in the text’s factual reality: this
woman is a prostitute, she has traumatized the narrator and now intrudes into
his imaginary world in the form of sadistic fantasies. Womanly tenderness is
presented as an ideal that has existed in the narrator’s imagination. This part
of the picture of Živil÷ deals with an activated mechanism of repression,
which allows him to pretend that any events in the factual reality were real.
When the narrator visits the woman that he once loved, he fails at first to
have sex with her and suffers from temporary psychic impotence. According
to Freud, individuals who suffer from this disorder protect themselves by
psychologically belittling their sexual object. The usual overestimating of a
sexual object is reserved for the incest sexual object and its substitutes.
The narrator succeeds in accomplishing a sexual act further in the narrative
and this is described as “a miracle”. The Freudian diagnosis of such a de233

scription of male sexuality should be absolute impotence because other
women have never substituted the narrator’s earlier and only sexual object.
Preceding sequences, describing the narrator’s failing erection when he is
trying to have sex with Mrs Julia, verify this hypothesis. According to Freud,
the impairment of the physiological function of the genitals should be regarded as a symptom of complete impotence. The narrator’s continuous
comments on his old dysfunctional genitals support this observation.
According to Freud, complete impotence occurs when a young individual’s
sensuality becomes addicted to subconscious incest fantasies about the incest
object. The presence of the narrator’s incest sexual object, the mother, becomes explicated in the text when the narrator succeeds to overwin his impotence whilst he articulates the feeling of guilt that illustrates that the narrator
is aware of the transgression of social norms. The narrator’s regained sexual
ability symbolises subsequently his liberation from the repressing mechanisms of his own psyche.
The narrator violates his sexually primary object Živil÷ in order to confirm
his own regained sexuality. This scene corresponds to the depictions of violation of a prostitute in Šk÷ma’s short stories and in the novella “Sunny
Days”. This means that the depiction of sexuality in the writer’s fiction has
been detached from the description of love.
After the narrator’s violation of Živil÷, the relationship between the man
and the woman changes. Živil÷ neglects the narrator’s preceding sexual performance and traumatizes him for one last time as evidenced in the construction of the narrative: this is the final chapter of the factual reality of the text.
A temporal gap occurs when the narrator leaves the room and continues until
he appears at the psychiatric hospital.
The narrator’s sexual fantasies about Živil÷ may be treated as his means to
overcome the former sexual object. The daydreams in the narrator’s imaginary reality reveal more about the narrator than about Živil÷. The first daydream is based on an imaginary, implicitly sexual, relationship between Andrius and Živil÷. This dream deals with the narrator’s sexual submission as
the woman is shown to dominate the man.
The next fantasy describes how the narrator tortures the woman and contains manifest sadistic elements of the man taking revenge on the woman. By
fantasizing about the sadistic torture of Živil÷ the narrator regains his former
sexual object at the same time as his factual impotence becomes all too evident. The narrator is aware that his sexual fantasies may be perceived as a
characteristic of his sick mind. This may be considered either as the intrusion
of factual reality into the imaginary part of the text or as the narrator’s selfdiagnosis, which suggests the writer’s deliberate construction of the narrator’s perverted “character”.
The narrator’s “physiological” disorder becomes evident by the description
of his dysfunctional genitals. The “psychological” disorder becomes explicated through the narrator’s disability to masturbate, which subsequently
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results in his inability to ejaculate. The narrator’s fixation on masturbation is
related to his infantile, still not articulated, experiences, which, according to
Freud, signify ruptured sexual development. The narrator ascribes this fixation and the urge to prevent the orgasm to the grey gentlemen at the psychiatric hospital. The sequence in the text describes the narrator’s compulsory
feeling of pleasure that contains masochistic elements. The distinction in the
narrator’s binary perspective on himself becomes clear. The infantile empty
“eye” symbolizes the narrator’s constantly explicated purity. The empirically
compulsive “eye” belongs to the other narrator, who focuses on sexual perversions. This distinction clarifies that the binary perspective on the narrator
belongs to the writer.
The description of sexuality presents a temporal distinction between the
narrator’s presence and his past. The good-looking narrator is reminiscent of
Saint Casimir in the past and is depicted as a sexually potent man, who has a
young daughter. The bald narrator in the present has no knowledge of his
daughter and his memory is impaired. The narrator strives to achieve selfcontrol and objectivity in his own narrative, but he is unable to overcome
himself. The narrative hovers between the imaginary and factual realities and
reveals the writer’s deliberate ambition to create a text that imitates the processes in a human psyche.
Freud links the manifestations of perverted sexuality to the feelings of guilt
and shame. Even though the narrator states that he felt shame once, this feeling determines his inability to control his own body instead of his regular
shame over the perverted behaviour. When the perversion is described without anxiety and shame, it appears as normalised in the text. The narrator
deliberately frees himself from social norms and conventions, valid in the
outer reality of the text, when he registers and exposes his extremely private
“experiences” of perversions which the reader is forced to share. Freud considers prevailing social norms and conventions as a restraining factor on the
patient’s psyche. Such a discrepancy between theory and the text indicates
that the representation of sexuality in Šk÷ma’s narrative is not based on the
understanding of norm and perversion as a pair of oppositions.
“Isaac” is instead based on a paradox: the precise description of the narrator’s sexual fantasies and experiences resists psychoanalysis whilst the narrative imitates the way this method approaches the human psyche. The text
may therefore be seen as a therapy, where the narrator takes part in a binary
role of a patient and a psychoanalyst. He plays a role of a therapist when he
narrates in detail about his sexual fantasies that include voyeuristic, sadistic
and masochistic elements. The narrator reveals his violation of the previous
sexual object and analyses his fixation on masturbation and impotence as if
he were a psychotherapist analysing a patient. The continuous estrangement
to his own psychic disorders characterises the narrator’s story about himself.
The narrator plays his implicit role as a patient as soon as the reader starts
taking part of the text and analyses the narrative. The narrator acts as a psy235

choanalyst when he denies the Freudian fear of castration and articulates the
urge to castrate himself at the Metropolitan Museum in order to become a
link to the history of art and psychoanalysis. This movement towards psychoanalysis includes in parallel an opposite movement against psychoanalysis. The representation of sexuality does not aim to follow any social norms
except the norm that is created in the text. In this way sexual perversion
transforms into a norm within the frames of the narrated. To narrate about
psychic disorders and sexual perversions without any shame or anxiety does
not correspond to the expected behaviour of the patient, described in the
cases of Freud. The daring representation of perverted sexuality indicates
that the writer has deliberately constructed such a narrator in order to provoke the reader.
The scene, depicting how the narrator and Isaac finally find each other and
exist together in an imaginary space of happiness cannot be regarded as a
literal portrayal of the narrator’s homosexuality. On the contrary this sequence is considered to be an element of psychic hermaphrodism, defined by
Freud. The love scene between these two men takes place in the narrative’s
imaginary reality and is depicted as a result of an ataractic experiment in the
psychiatric hospital Queen’s Country. Free will makes it possible for the
narrator and Isaac to go back in time and reconstruct the earlier traumatic
events. When they see each other again, they decide to change historical
events that have already taken place and kill Mr White, who forces them to
repeat their history. This may be seen as a happy end in the narrative: the
ongoing struggle between the factual reality in the text and the imaginary
reality in the narrative, between the norm and perversion comes to an end.
The chapter ”Šk÷ma’s Autobiography and Literary Critics” discusses the
observation about the similarities between the writer’s biography and the
events related in his fiction. This chapter suggests also a possible rereading
of Šk÷ma’s autobiography, which is analysed as a literary text. The writer’s
binary role in his autobiography deals with the position of Antanas Šk÷ma as
a writer as well as an object for the writer’s description. Narrative technique,
based on a constant oscillation between the present time and the past and
between different reality levels, contains several similarities in the description of geographic places: personages in Šk÷ma’s fiction stay often at places,
named in the writer’s autobiography.
Being born twice signifies for Antanas Šk÷ma that he is present in two
different periods of time without being part of either. When his family
moves abroad, the little boy Šk÷ma experiences a major trauma that shatters
his secure childhood world. World War I forces them to move again. The
writer’s reminiscences in his autobiography refer to several, almost identical,
episodes in his fiction. Traumatic events, personal for the writer, dominate
the autobiographic narrative, e. g. World War II shatters the preceding years
of creativity and personal happiness. Šk÷ma describes how he was forced to
witness the deportation of some colleagues at the theatre. He refers to the
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dichotomy of his position as an actor, forced to stay on stage and watch the
ongoing tragedy, and an object, observed by other people in the room. The
writer’s relationship to his own powerlessness is ironic: irony functions as a
mechanism of repression and a strategy for resistance.
Šk÷ma’s journalistic texts clarify his view on the positions of the writer
and the literary critic. Šk÷ma was critical to the development of Lithuanian
Literature in exile and expressed his views on raising standards and ambitions. Šk÷ma was convinced that the Lithuanian language was the most important factor in bringing together writers dispersed in exile. He defined a
split that had occurred in exile Lithuanian literature that he labelled as junk
literature and non-fiction. Šk÷ma was also critical of the fusion between the
positions of literary critic and writer resulting in a loss of objectivity of the
literary critic. He is critical of writers who oversimplify moral and patriotic
issues through using stereotypes of good and evil. According to Šk÷ma, the
writer’s primary task is portraying reality as it is perceived. Šk÷ma considers
the creative process of writing as a means of self-expression and as a drive
that may well lead to suffering.
The bulk of Lithuanian exile writers accepted by literary critics and readers
based their books on glorification of the past that was in conflict with the
truth issues and repressed feelings of guilt and shame. This led exile Lithuanian literature into hypertrophy of romanticism and literary sentimentalism.
Šk÷ma summarizes this literary development as a ghetto mind set, where
writers, literary critics and readers play certain roles within a given set of
norms. The ghetto mind set lays down the rules of the accepted and normative part of Lithuanian literature. The past must be depicted as an ideal. The
hero always wins and the villain looses. The literary ghetto considers depiction of death, suffering and sexuality as anaesthetic and literary experiments
do not occur in the books of ghetto writers.
Šk÷ma writes that the primary task for the literary critic should be the
guidance of the writer, which develops in him a sense of biblical love. This
role is important for literary development and for writer as such. The writer
should be receptive to criticism.
Šk÷ma subsequently becomes critical of many Lithuanian literary critics in
exile indicating their proclivity to subjective analysis, dogmatism and nationalism. The positions of the writer Šk÷ma and of exile literary critics represent a literary and philosophical schism. This schism is the result of a conflict between the literary movements of modernism, symbolism and New
romanticism as well as from Šk÷ma’s crucial disposition that forces him to
dispel myths and disregard literary rules in his journalism.
The chapter “Publishing and reception of Šk÷ma’s fiction” includes the
readings of the above novellas and interpretation of the writer’s fiction. The
first way to read Šk÷ma’s fiction defines the factual reality outside the text as
a field of inspiration, where the writer finds all the facts, characters and
events that he uses in the text. Attempts to determine whether the fiction
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may be considered as real may erase the invisible line between the reality in
the text and the factual reality outside of the text. This means that there exists a risk that the fictive text may be regarded as a depiction of the factual
reality outside the text, which includes the writer’s autobiographical experiences and empiric events.
The second way to read the writer’s fiction results in ascribing the different
qualities and “experiences” of the personages to the writer. This reading
tends to embellish the reality that Šk÷ma has depicted and appears to lead the
interpretation to an anticipated result that distorts the original meaning of the
text.
The third way to read the writer’s fiction considers the depiction of trauma,
sexuality and psychosexual distortions in the human psyche as a manifestation of perversity that subsequently becomes applied to the writer. The original meaning of Šk÷ma’s fiction disappears, misrepresented in a theoretical
material that is frequently used in order to verify the literary critics’ advanced ideas about the text.
Šk÷ma’s novella “Isaac” still remains unpublished as a separate book even
though the text was written more than forty years ago. In the context of a
published history of Šk÷ma’s fiction, reviewed by Kostas Ostrauskas, this
phenomenon is imputed to censorship.
The Lithuanian researcher Algimantas Bučys’ history of the publication of
Šk÷ma’s fiction outlines three levels of censorship. The first level is the temporal level of censorship that occurred when the writer was forced to leave
Lithuania during World War II and the occupation of the country. The historical circumstances forced the writer to become an observer of ongoing
literary processes, but he still continued to write his “obscene” fiction even
though the exiled Lithuanian literary critics and the readers criticized his
literature. The second temporal level of censorship was set motion after the
publishing of Šk÷ma’s book Saint Inga and The White Cloth during 1950s
and earlier 1960s. The third period of censorship is open ended, which includes interpretations that continue to regard the writer’s fiction as questionable.
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