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ABSTRACT

This thesis analyses the intertextual relation between Birgitta Trotzig’s I Kejsaren tid and the works 

of  the Polish author  Bruno Schulz,  using a hermeneutical  method.  The application of  Manfred 

Pfister’s model for qualification of intertextual intensity initially motivates that the most important 

intertextual relations should be sought in the realm of “refer to” rather than “use”. According to the 

hermeneutical approach, the conclusion demands an exposition of Birgitta Trotzig’s interpretative 

practices  in  relation to  intertexts.  Her reception of  Schulz can therefore be incorporated into a 

stronger intertextual framework of archetypal patterns occuring in myths, dreams and mysticism. 

The thesis discusses the presence of a number of these patterns in relation to myths and, primarily 

Jewish, mysticism, which is shown to have a fundamental significance in the understanding of both 

I Kejsarens tid and the works of Bruno Schulz. In addition, both Trotzig and Schulz write about the 

opposition between the poetical world of myths and the real world of power and oppression, where 

the mythical world is often portrayed through the eyes of a child or childish character. This evolves 

into a messianic motive of redemption, which primarily is visible in the Trotzig texts. Certain potent 

mythical  symbols,  such as  the  serpent  or  the  descent  into  the  Otherworld,  are  present  in  both 

authors’ texts. A unique feature of the Trotzig texts is however the way in which these symbols are 

connected with sacrality and ambivalence, characterized by a physically palpable intermingling of 

birth,  death,  suffering  and  joy.  These  hermeneutically  privileged  structures  are  induced  from 

Trotzig’s interpretation of the textual material and are shown to carry a much stronger intertextual 

significance for I Kejsarens tid than the works of Bruno Schulz.
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1. INLEDNING  

1.1. Bakgrund och materialbeskrivning

Birgitta Trotzigs (1929–2011)  I Kejsarens tid utkom 1975 och består av sju berättelser, vilka på 

bokens titelsida  omnämns  som ”sagor”.  Kritikerna  noterade främst  det  apokalyptiska inslaget  i 

sagorna  och  vad  som kunde  tolkas  som samhällskritik.  I  samband  att  Trotzig  intervjuades  av 

Salomon  Schulman  för  tidskriften  Judisk  Krönika 1985  nämnde  hon  emellertid  att  hon  vid 

skrivandet av I Kejsarens tid läst den polske författaren Bruno Schulz (1892–1942) texter, vilka hon 

ursprungligen blivit bekant med under sin tid i Paris på 60-talet. I intervjun redogör Trotzig för sitt 

förhållande till och sin syn på olika judiska författarskap, bland andra Franz Kafka, Nelly Sachs och 

Paul Celan – författare som hon själv har inträtt i dialog med i sina många essäer och prosadikter. 

Hon inkluderar därutöver  också den polskjudiske konstnären och författaren Bruno Schulz som 

utgav två böcker,  Sklepy cynamonowe  (1934) och  Sanatorium pod Klepsydrą (1937).  Böckerna 

översattes till  svenska av Johan Malm först på 80-talet  med titlarna  Kanelbutikerna  (1984) och 

Sanatoriet timglaset  (1987).1 Ett urval av berättelser ur de bägge böckerna utgavs emellertid på 

franska i översättning av Suzanne Arlet redan 1961 under titeln Traité des manequins med ett förord 

av den polske litteraturkritikern Artur Sandauer.  Kompletta översättningar av Schulz två böcker 

utkom i Frankrike 1974 med titlarna Les Boutiques de cannelle och Le sanatorium au croque-mort.  

Bruno Schulz är mycket sparsamt omnämnd i Birgitta Trotzigs omfattande textproduktion och det 

är därför anmärkningsvärt att hon i intervjun poängterar att hon vid skrivandet av novellsamlingen I  

Kejsarens tid  på nytt läste Schulz böcker. Trotzig förtydligar vidare sin Schulz-reception med att 

hon ”bodde […] i hans atmosfär”, samt att hon hänförs av det ”schulz-ska”, det ”magiskt-lyriska 

klimatet” och av hur Schulz genom ”[m]ystifieringen av vardagen […] låter det drömlikt-mystiska 

träda  fram  genom  den  trånga  stadsmiljön”.2 Uttalandet  behöver  i  sig  inte  medföra  att  det 

nödvändigtvis finns författarintentionella intertextuella relationer till Schulz texter i I Kejsarens tid, 

eller ens att det finns en påvisbar intertext överhuvudtaget. Emellertid tycks användandet av starka 

ord  som  ”hänför”  och  hänvisningar  till  att  hon  ”bodde”  i  hans  författarskap  antyda  att  en 

bearbetning av intrycken har skett i Trotzigs egen produktion.

1.2. Syfte och problemställning

Syftet med denna uppsats blir därmed att följa det spår som intervjun ger för att undersöka den 

intertextuella relationen till Schulz texter i verket I Kejsarens tid.  Denna undersökning sker via en 

1 Uppsatsens svenska översättningar är om inget annat anges hämtade ur Bruno Schulz, Kanelbutikerna ; & 
Sanatoriet Timglaset, övers. Johan Malm (Stockholm 2011). 

2 Salomon Schulman, ”I denna den kristligaste av världar är poeter judar”, Judisk Krönika, årg. 53, 1985:3, s. 4f. 
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hermeneutisk analys av Trotzigtexten, med användande av Bruno Schulz verk som intertext. Den 

intertextuella relationen kan dels manifesteras semiotiskt, dels semantiskt. I det förstnämnda fallet 

återfinns  relationerna i  verkets form och struktur,  i  det  senare fallet  i  dess betydelse.  Eftersom 

Trotzigs uttalanden är mycket kortfattade är det i uppsatsens inledningsskede omöjligt att fastslå 

exakt vilka intertextuella metodverktyg som kommer att användas. Precisering av dessa – såväl som 

av syftesformuleringen – kommer i  enlighet med den hermeneutiska cirkeln att  fortlöpande ske 

allteftersom analysen framskrider.

Ett antal speciella problemställningar måste också i detta skede tydliggöras: Dels saknas det 

i dagsläget forskning avseende Trotzigs tillägnelse av just Bruno Schulz, varför det inte finns några 

tidigare analyser eller kommentarer att falla tillbaka på. Dels är betydelsen av de uttryck Trotzig 

använder inte entydig. Vad menas exempelvis med att hon bor i Schulz ”atmosfär”, det ”schulz-ska” 

eller det ”magiskt-lyriska”? Mot bakgrund av detta måste uppsatsen klarlägga vad som bör förstås 

med nyckelbegrepp såsom magiskt, mystiskt och drömlikt – med avseende både på Trotzigs och 

Schulz författarskap. Den specifika analysen kommer därefter att i den hermeneutiska cirkelns anda 

fokusera den intertextuella  analysen utifrån uppnådda konklusioner.  Urvalet  av analysfokus blir 

därmed inte helt oproblematiskt utan kommer att bygga på en egen tolkning av Trotzigs texter i 

relation till material som är tydligt påvisbart hos Bruno Schulz. I detta arbete blir det av yttersta vikt 

att  inte  själv  tolka  Schulz,  utan  att  istället  försöka  utgå  från  Trotzigs  egna  uttalanden  om sitt 

skapande och sin förståelsehorisont samt tillämpa slutsatser från tidigare forskning kring Trotzigs 

tolkningsstrategier. Det blir också av intresse att undersöka hur Trotzig intertextuellt arbetar med 

andra  författarskap,  exempelvis  i  essäer  eller  artiklar.  Genom  att  analysera  dessa  utsagor  om 

parallelltexter går det att motivera en förståelse av Trotzigs semantiska ramverk i intervjun. 

1.3. Teoretisk grund och metod

Termen  intertextualitet introducerades  av  Julia  Kristeva  i  Sèméiôtikè.  Recherches  pour  une 

sémanalyse (1969) i en semiotisk analys av dialogiciteten hos Bachtin. Utgångspunkten var det av 

Bachtin myntade begreppet polyfon roman, i vilken mångfalden av röster, med Graham Allens ord, 

”presents  a  world  in  which  no  individual  discourse  can  stand  objectively  above  any  other 

discourse”.3 Ingen  officiell  röst  eller  ideologi  tillåts  dominera,  utan  språket  blir  ”essentially 

threatening to any unitary, authoritarian and hierarchical conception of society, art and life”.4 För en 

(post)strukturalistisk  semiotiker  som Kristeva  blir  det  emellertid  naturligt  att  språket  i  en  text 

speglar den sociala verklighet där texten har genererats, en verklighet som inkorporerar alla de 

diskurser som råder vid tillfället för textens tillkomst. Texten blir då en mosaik av citat och ”une 

3 Graham Allen, Intertextuality (New York 2012), s. 23. 
4 Ibid., s. 29.
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permutation  de  textes,  une  intertextualité”,5 där  intersubjektivitet  ersätts  av  intertextualitet  och 

författaren blir till ”bloßen Projektionsraum des intertextuellen Spiels”.6 

Det  poststrukturalistiska sättet  att  betrakta  varje text  som del  av en universell  och i  det 

oändliga  produktiv  intertext  medför  att  det  blir  svårt  att  isolera  några  som helst  meningsfulla 

intertextuella  betydelser.  Däremot  finns  det  strukturalistiska  och  hermeneutiska 

intertextualitetsmodeller som fokuserar på hur texten själv markerar sin relation till  intertexter.7 

Graden av pregnans i  dessa markörer kan uppskattas med hjälp av Manfred Pfisters kvalitativa 

intensitetskriterier för intertextualitet:8 

1. Det första kriteriet bygger på referentialitet, dvs. ju mer en text tematiserar, refererar till, en 

annan text,  ju starkare är det  intertextuella  sambandet.  Ett  citat  som inkorporeras i  ett  i 

övrigt  främmande  semantiskt  sammanhang  faller  under  kategorin  ”use”,  vilket  ger  ett 

svagare  intertextuellt  samband  än  det  fall  där  texten  aktualiserar  citatets  innebörd,  

dvs. ”refer to”. Krzysztof Bak har visat att Trotzigs viktigaste intertexter återfinns i ”refer 

to”-kategorin, varför det är rimligt att den fortsatta analysen lägger sin tyngdpunkt på att 

utreda referentialitetskriteriet.9

2. Det andra kriteriet omfattar den kommunikativa relevansen, som stärks ju mer uppenbar den 

intertextuella relationen är för både författare och läsare. Detta innebär att en intertext som 

baseras  på  den  kanoniserade  världslitteraturen  med  hög  sannolikhet  kan  identifieras  av 

läsaren och därmed har ett högt kommunikativt värde. Kriteriet bör i relation till Schulz vara 

av litet värde. Kanoniserad litteratur i vilken Schulz och Trotzig möts torde snarare gå att 

sortera in under ”refer to”-kriteriet ovan.

3. Det tredje kriteriet benämns autoreflexivitet och bygger på att författaren själv diskuterar 

och markerar de intertextuella relationerna i den egna texten. Att detta kriterium är uppfyllt 

torde stå klart i och med Trotzigs uttalande i Judisk Krönika, om kriteriet expanderas till att 

även omfatta metatexter till I Kejsarens tid.  

4. Det fjärde kriteriet  innebär att  en text blir  till  ett  strukturellt  mönster för en annan text,  

maximal intensitet  återfinns i  exempel  som Joyces  Ulysses i  relation till  Odysséen.  Alla 

former av imitationer, parodier och översättningar passar också in i denna kategori. Detta 

strukturella kriterium kommer uppsatsen att applicera på Trotzigs text med hjälp av Genettes 

transtextuella systematik.

5 Julia Kristeva,  Sèméiôtikè. Recherches pour une sémanalyse (Paris 1969), s. 113.
6 Manfred Pfister, ”Konzepte der Intertextualität”, i Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, 

red. Ulrich Broich, Manfred Pfister, Bernd Schulte-Middelich (Tübingen 1985), s.8.
7 Ibid., s. 25.
8 Ibid., s. 25f.
9 Krzysztof Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (Kraków 2005), s. 20.
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5. Det femte kriteriet, selektivitet, bygger på att det intertextuella sambandet blir mer pregnant 

ju mer konkret intertexten manifesterar sig. Ett citat är till exempel starkare än en allusion 

och kan, om det är väl valt, öppna för en helt ny tolkning av texten.

6. Det sjätte kvalitativa intertextualitetskriteriet gör bruk av Bachtins dialogicitetsbegrepp och 

hävdar att  den intertextuella intensiteten är högre i texter som kontextualiserar,  bemöter, 

argumenterar med och går in i dialog med sina intertextuella referenser än de som enbart 

åberopar dem eller använder dem för att bekräfta egna ståndpunkter. 

Det  bör  noteras  att  Pfisters  kriterier  är  icke-komplementära.  Starkare  intertextuell  relation 

manifesteras  kvalitativt  inom  varje  kriterium  och  inte  nödvändigtvis  genom  ett  kvantitativt 

uppfyllande av flera kriterier. 

Den hermeneutiska intertextualitet som analysen av I Kejsarens tid kommer att följa bygger 

på att Trotzig i sina metalitterära kommentarer, essäer och intervjuer gärna intar ett tolkande och 

betydelsefixerat förhållningssätt gentemot material som hon bearbetar. Författarinnans uttalande i 

Judisk  Krönika antyder  också  –  som ju  angivits  i  uppsatsens  syftesformulering  –  att  Trotzigs 

skrivprocess färgats av Schulz och att det med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt är möjligt att  

avtäcka Schulz funktion av intertext i I Kejsarens tid. Det är i detta sammanhang värt att notera att 

analysen skiljer mellan å ena sidan Schulz-textens funktion av enskild text, ”Einzeltext”, gentemot 

vilken Trotzig-texten inträder i en intertextuell relation och å andra sidan de systemreferenser som 

kan  finnas  i  form  av  t.ex.  myter,  vilka  aktualiseras  av  både  Schulz  och  Trotzig.10 Begreppet 

systemreferens  beskriver  en  situation  då  det  inte  går  ”att  begränsa  intertextualiteten  till  ett 

förhållande  mellan  två  texter”  utan  analysen  istället  har  att  ta  hänsyn  till  ”en  mångtextuell, 

komplext organiserad textkorpus”.11 

Det hermeneutiska angreppssättet medför vidare att metodverktygen inte kan definieras på 

förhand  utan  istället  formuleras  dialektiskt  i  den  takt  analysen  fortskrider.  Det  dialektiska 

förhållningssättet  kan  beskrivas  som  ”a  questioning  responsiveness  to  the  matter  being 

encountered”.12 Analysen låter därmed texten själv definiera de systemreferenser som direkt eller 

indirekt kan peka vidare mot Schulz verk. Medvetandet om den hermeneutiska situationen, det som 

Hans-Georg Gadamer kallar ”verkningshistoriskt medvetande”, blir därmed avgörande inte enbart 

för  min  egen  analys  utan  i  än  högre  grad  för  förståelsen  av  Trotzigs  tolkning  av  Schulz.13 

Spänningen som utvecklas mellan texten, dvs. Schulz värld, och Trotzigs hermeneutiska situation, 

samt  den  därav  uppkomna  horisontsammansmältningen,  blir  för  analysen  av  yttersta  intresse. 

10 Pfister, s. 18.
11 Bak, s. 41.
12 Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer 

(Evanston 1972), s. 165.
13 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod: i urval (Göteborg 1997), s. 149.
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Uppsatsens egna hermeneutiska ansats ska därmed inte förstås som ett sätt att avgöra om Trotzig i  

någon  mån  rekonstruerar  Schulz  värld,  utan  snarare  ses  som en  undersökning  av  hur  Trotzig 

integrerar denna värld med den egna tolkningshorisonten.

Det dialektiska förhållningssättet kommer därmed att avspegla sig även i dispositionen av 

uppsatsen.  Initialt  avgränsas  de  intertextuella  referenserna  i  I  Kejsarens  tid,  därefter  undersöks 

allmänt mötet mellan Trotzigs tolkningshorisont och Schulz. Slutligen analyseras ett antal bärande 

bilder ur sagorna i relation till Schulz texter samt till den systemreferens som texterna uppväcker.

1.4. Forskningsöversikt

Gällande  Birgitta  Trotzigs  författarskap  finns  en  omfattande  forskning  utifrån  vitt  skilda 

litteraturvetenskapliga  teorier.  Eftersom denna undersökning avhandlar  ett  enskilt  verk  kommer 

forskningsöversikten dock att inskränkas till de arbeten som berör  I Kejsarens tid. De texter som 

under  70-talet  diskuterade  verket  var  huvudsakligen artiklar  och recensioner,  medan den första 

större forskningsinriktade texten var Christina Bergils Mörkrets motbilder (1995). Avhandlingen tar 

upp hur fem verk av Trotzig skapar motbilder som ifrågasätter och trotsar tillvarons mörker. Mot-

bilden kan dock själv vara mörker, genomlyst av det heligas närvaro. I sin läsning av I Kejsarens tid 

poängterar  Bergil  att  de  apokalyptiska  berättelserna  snarast  ska  betraktas  ur  ett  eskatologiskt 

perspektiv och gentemot en biblisk intertext. I analysen av ”Stadens själ” visas hur mannen drar en 

dom över sig genom att välja det ondas mörker och förstelning. Läsningen av ”Ormflickan” tar fasta 

på det jordiska och skuggan, som Bergil tolkar jungianskt, samt det mystiska förlossningsmotivet i 

skogen. Tolkningen av ”Björnen” framhäver kenosistematiken och det skuldlösa lidandet, samt hur 

apokalypsen övergår i skapelse genom att den förstelnade tiden bryts upp.

Under senare år har Krzysztof Bak i ”Den kluvna kärnan” (2012) publicerat en analys av I  

Kejsarens tid med fokus på berättelsen ”Ormflickan”. Med användande av en hermeneutisk  metod 

undersöker  artikeln  semantiska  aspekter  på  Trotzigs  berättelse.  Tolkningen  utgår  från  Trotzigs 

bearbetning  av  sagans  och  mytens  genrer  och  visar  hur  bruket  av  det  intertextuella  materialet 

bestäms  av  den kristna  antropologin,  vilken  utgör  berättelsens  semantiska  kärna.  ”Ormflickan” 

ansluter  sig  emellertid  inte  problemfritt  till  det  kristet  antropologiska  idékomplexet  utan  låter 

katolskt nyteologiska och voluntaristiska människobilder konkurrera om tolkningsföreträdet.

Bruno Schulz biografi rekonstruerades efter Andra världskriget i  Regiony wielkiej herezji 

(1967) [Den stora heresins regioner] av litteraturvetaren Jerzy Ficowski, som jämte Artur Sandauer 

på nytt introducerade Schulz för en polsk och en internationell läsekrets. Den moderna litteratur-

vetenskapliga Schulz-forskningen har pågått sedan 1970-talet och bedrivs främst vid universitet i 

Polen, Ukraina och USA. Liksom för Trotzig spänner forskningen över ett brett fält av litteratur-
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vetenskapliga teoribildningar. Av speciellt intresse för denna text är forskning som berör Schulz 

relation till mystiken, exempelvis Władysław Panas Księga blasku (1997) [Strålglansens bok].

2. AVGRÄNSNING AV SYSTEMREFERENSEN  

2.1. Strukturella intertextuella kriterier

Den strukturalistiska intertextuella terminologi som introducerats av Genette ger bra verktyg för att 

identifiera och kategorisera de strukturella  intertextuella relationer som kan råda mellan Schulz 

texter och den analyserade Trotzig-texten. Därmed möjliggörs ett bestämmande av pregnansen hos 

det fjärde intertextualitetskriteriet enligt Pfisters system i inledningen ovan. 

I Palimpsestes (1982) definierar Gérard Genette fem typer av vad han kallar ”transtextuella 

relationer”.14 Den första typen av transtextuell relation är just den intertextualitet som Julia Kristeva 

formulerade, men som Genette ger en mer restriktiv definition som ”relation av samtidig närvaro av 

två  eller  flera  texter”,  vilket  omfattar  all  textuell  närvaro  från  de mest  konkreta  citat  till  vaga 

allusioner.  Definitionen  är  restriktiv  såtillvida  att  den  exkluderar  de  semiotiska  och 

diskursrelaterade aspekterna i  Kristevas intertextualitetsbegrepp. Om vi  vänder blicken mot den 

analyserade Trotzig-texten finner vi inga citat ur Schulz texter och inte heller någon annan direkt, 

vid en enkel jämförelse lätt identifierbar, textuell närvaro. Huruvida det går att finna alluderande 

strukturer eller innehållsliga element som på ett indirekt vis refererar till Schulz verk är något som 

uppsatsens fortsatta hermeneutiska analys kommer att utvisa.

Den andra typen av transtextuell relation kallar Genette för paratext, vilken han definierar 

som ”titel, undertitel, mellanrubriker, förord, efterord, företal, inledningar osv;  noter i marginalen, 

sidfoten, eftertexten; epigrafier, illustrationer, baksidestexter, band, inbindning och ett flertal andra 

typer av bihängande, till manuskriptet eller reproduktionen hörande signaler”.15 Dessa paratexter 

liknas av Genette vid ”trösklar” till den egentliga texten och de diskuteras ingående i det verk som 

betitlas just Seuils (1987).16 Paratexten kommer i den hermeneutiska cirkelns anda att analyseras i 

den mån den kan bidra till en ökad förståelse av relationen till intertexten, något som främst gäller  

de enskilda Trotzig-texternas titlar. 

Den  tredje  typen  av  transtextualitet  är  metatextualiteten,  som  inträder  då  en  text 

kommenterar en annan text.17 Själva intervjun i Judisk Krönika är en form av metatext, liksom även 

Trotzigs många uttalanden, intervjuer, essäer och artiklar, vilka på något sätt kommenterar hennes 

eget  eller  andras  författarskap.  Den  eventuella  metatext  som finns  i  I  Kejsarens  tid uppträder 

14 Gérard Genette, ”Den allvarsamma parodin”, Ord och Bild, årg. 99, 1990:3, s. 19–36.
15 Ibid., s. 20.
16 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation (Cambridge 1997), s. 2.
17 Genette, 1990, s. 21.
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emellertid dold och kräver vidare hermeneutisk textanalys, både för att kunna identifieras och, i ett 

senare steg, för att kunna avgöra om den i någon mån bidrar till en förståelse av de intertextuella 

sambanden med Schulz texter. 

Genettes  fjärde transtextuella  typ benämns hypertextualitet  och bygger på imitation eller 

transformation av en ursprungstext genom olika praktiker; exempelvis är parodin och pastischen 

”ludiska” former av transformation respektive imitation.18 Denna typ av transtextualitet kan inte 

iakttas i I Kejsarens tid.

Den femte typen av transtextualitet  kallas  arketextualitet  och består  av ett  ”paratextuellt 

omnämnande” som framhäver verkets genretillhörighet.19 På titelsidan till I Kejsarens tid finner vi 

en  sådan  arketextuell  bestämning,  nämligen  undertiteln  ”Sagor”.  Genrebestämningen  saga 

återkommer hos Trotzig:  Dubbelheten (1998) kallas för ”Tre sagor” och även  Dykungens dotter 

(1985) alluderar till sagogenren genom undertiteln ”en barnhistoria”. Olika intervjuer understryker 

sagogenrens  betydelse;  exempelvis  finns  i  Judisk  Krönika ett  metatextuellt  omnämnande  av  I  

Kejsarens tid som ”min svarta  sagobok”.20 Likaså uttalar Trotzig i  anslutning till  utgivandet  av 

Dykungens dotter att  hon vill  att  berättelsen ska ”äga sagans mångtydighet och outtömlighet”.21 

Christina Bergil ser anknytningen till sagogenren som en läsanvisning som förbereder läsaren på 

”sällsamheter” som framför allt kan kopplas till de olika sagornas förvandlingar.22 Hon tar också 

upp hur  I Kejsarens tid genremässigt kan relateras både till  folksagan och till  konstsagan. I sin 

läsning  av  ”Ormflickan”  har  Bak  analyserat  hur  Trotzig  genom  fyra  manövrar  omarbetar 

konstsagans  genre:  biografisering,  personalisering,  dynamisering  och  differentiering.23 

Biografiseringen flyttar berättarfokus från handling till skildrad gestalt som återges under hela sin 

livshistoria, personaliseringen stärker huvudpersonens kroppsliga och själsliga närvaro i berättelsen, 

dynamiseringen  inför  en  kroppslig  och  själslig  utveckling  i  folksagans  annars  statiska 

personskildring  och  den  kvalitativa  differentieringen  introducerar  ”konfrontationer  med 

numinosum” som på ett  omvälvande sätt  förändrar huvudpersonens upplevelse av sig själv och 

världen.24 Att aktualiseringen av sagan är ett högst medvetet val framgår bland annat av följande 

citat ur omslagstexten till Dubbelheten, där Trotzig förklarar sin syn på sagogenren på följande sätt: 

”I  sagans  form  rör  man  sig  fritt  mellan  olika  verklighetsplan.  Realismen  är  med,  men  som 

18 Genette, 1990, s. 22-36.
19 Ibid., s. 21.
20 Schulman, s. 4.
21 Christina Palmgren, ”Birgitta Trotzig om Dykungens dotter. Sagor från ett solgult hus.”, Tidningen Vi, årg. 72, 

1985:16, s. 36. 
22 Christina Bergil, Mörkrets motbilder: tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig (diss. Lund 1995), s. 204f.
23 Krzysztof Bak, ”Den kluvna kärnan: Läsningar av Birgitta Trotzigs ’Ormflickan’”, i Acta Universitatis Carolinae: 

Philologica 1 / Germanistica Pragensia XX1 (Prag 2012), s. 94f.
24 Ibid.
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beståndsdel  –  huvudsaken  är  den  valda  helhetsbilden.  I  sagans  form  blir  allting  på  en  gång 

tydligt/synligt  och  olöslig  gåta.  Politiken  blir  svart  djurlek,  psykologin  ömsinta  och  ömtåliga 

monsters  beroenden  och  konfrontationer  –  världen  blir  metafysik.”25 Genom citatet  anar  vi  en 

hermeneutisk bakgrund till de många förvandlingsmotiven, men också en inneboende ambivalens 

som riskerar att undergräva alla försök till entydiga utsagor.

Hos Schulz finns ingen uppenbar arketextuell koppling till sagogenren. Istället är myten den 

genre som Schulz relaterar till i sina metalitterära uttalanden och essäer. Gränsen mellan myt och 

saga  är  dock  flytande  då  de  bägge  ofta  baseras  på  liknande  motiv.26 Schulz  noveller,  som 

kännetecknas av under och förvandlingar, befinner sig liksom Trotzigs berättelser i högsta grad i 

gränslandet  mellan  de  två  genrerna.  Trots  det  arketextuella  omnämnandet  gäller  samma 

genremässiga  obestämbarhet  för  I  Kejsarens  tid.  Situationen  motiverar  därmed  en  fortsatt 

genomlysning av de motiv och bilder som kan härledas till sagan eller myten. Initialt behöver dock 

den hermeneutiska analysen avgränsa sin omfattning genom att  kartlägga den tolkningshorisont 

som Trotzigs intertexter möter. 

2.2. Trotzigs tolkningsstrategier

2.2.1. Trotzigs tolkningshorisont i förhållande till intertexter

Angående  ursprunget  till  sitt  skapande  säger  Trotzig  i  samtal  med  Agneta  Pleijel  att 

”utgångspunkten […] nästan alltid [är] en bild”, samt att berättelsen ur denna initiala bild utvecklas 

via  associationer  under  det  att  hon  försöker  ”hålla  det  logiska  tänkandet  borta”.27 I  hennes 

beskrivning av skapandeprocessen finns det heller  inget av det svårmod som hennes berättelser 

gärna  har  beskyllts  för  –  tvärtom  nämner  hon  i  ett  annat  samtal  att  den  är  fylld  av  glädje: 

”Skrivandet har sin rot i en utomordentligt barnslig glädje, en lek. Jag sitter inte och känner det jag 

skriver, det är ju ett skådespel, en lek med dockor!”28 Berättelsen är därmed ”något som växer av 

egen kraft” och vars handling och karaktärer inte uppkommer som ett resultat av idéer eller yttre 

verklighetsskildring utan från en inre verklighet och för författaren obegripliga processer.29 Bilderna 

är  inte vad Trotzig kallar  ”flimret från vardagslivet”,  utan istället  ”elementära”,  tillhörande ”ett 

gemensamt  mänskligt  språk”  och  möjliga  att  ”återfinna  i  de  gamla  myterna”  eller  i  ”primitiv 

konst”.30 Trotzig  talar  om  ”urmotiv”  eller  ”arketypmaterial”  som  är  ”oskiljaktliga  från  den 

25 Birgitta Trotzig, omslag till Dubbelheten (Stockholm 1998).
26 folksaga. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/folksaga, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-28.
27 Agneta Pleijel, ”Människan, skapelsen, skapandet: Ett samtal med Birgitta Trotzig”, Ord och bild, årg. 91, 1982:1, s. 

3f.
28 Erik Sidenbladh, ”Livet är både idyll och svavelsyra”, Svenska Dagbladet 1992-05-18.
29 Pleijel, s. 4.
30 Ibid., s. 4f.
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mänskliga livsupplevelsen som sådan”.31 Möjligheterna för den samtida människan att nå  in till 

dessa mytiska bildvärldar  blir  allt  mer  begränsade,  ensam som hon är  mot  ”mekanikens styrda 

bilder”  i  en  verklighet  kontrollerad  av  de  ekonomiska  och  politiska  ”ägarintressena”.32 På  ett 

liknande sätt uttalar hon sig om språket, som i sin moderna tappning omger henne som ”ett vadderat 

tomrum”, helt befriat från den symbolvärld som var levande för tidigare generationer.33 Själva talet 

har  fått  en  ”maskinsida,  köld-  och  maskeringssida”  som gjort  det  oförmöget  att  skildra  ”den 

verkliga händelsen”.34 Det har blivit ett förfalskat tal som brukas till att yttra konventionella och 

tomma fraser. Trotzigs språkliga kamp innebär därmed att via ”den skapande kompromissen” hitta 

ett sätt att få språket, kontaminerat av sin moderna användning, att skildra den inre världens bilder.35 

Att dessa bilder mycket väl kan vara påverkade av andra författarskap ser hon som något positivt.  

På Eva Adolfssons fråga om hon riskerar bli ”otillbörligt påverkad” av sina ”litterära färdkamrater” 

svarar hon: ”–Men det  är ju bra att bli påverkad! När jag skriver läser jag någon som jag tycker 

mycket om. En gång läste jag Bruno Schulz, en annan gång Kafkas dagböcker. Konstverk kommer 

visserligen ur en persons röst, men det är så mycket trådar ut till andra...”36 Arbetet med språket blir 

därmed i högsta grad intertextuellt  och grundat i  ett  konstnärligt  skapande som aktivt utarbetar 

”förhållandet till materialet” med en konstnärsroll som består i att introspektivt fokusera bilder som 

finns ”djupast in i honom själv och i hans samtid”.37 Att den moderna konsten då inte tycks skildra 

den  omgivande  verkligheten  beror  på  att  denna  verklighet  utgör  en  ”förstummad  värld”,  ett 

”symbollöst samhälle” i vilken människorna är ”hänvisade till en nödbostad i ett dödligt finglättat 

ytskikt av psyket”.38 Trotzig citerar vid ett tillfälle Sjklovskij som anmärker på hur det vanemässiga 

i varseblivningen medför en ”automatisering av iakttagelsen” som leder till att en allt större del av 

våra liv levs på ett omedvetet plan.39 Botemedlet mot detta är konsten, som ökar ”varseblivningens 

svårighet och därmed dess långvarighet”.40 Konsten kan inte uträtta detta om den enbart speglar den 

redan kända omgivande världen, men däremot om den förmår nå in till  de skikt med vilka det 

moderna samhället förlorat kontakten. Vad Trotzig kallar för ”det djupast sammanfattande medlet 

för  verklighetstillägnelse”  blir  därför  ”Poesin  (=den  poetiska  livsupplevelsen)”,  men  också 

”religionen, utan någon särskild skarp gräns mot myterna, sagorna, magin”.41

31 Birgitta Trotzig, ”Källan: Barnet och dåren inom oss”, Kalejdoskop, årg. 4, 1978:4-5, s. 11.
32 Trotzig, 1978, s. 12f.
33 Pleijel, s. 4f.
34 Birgitta Trotzig, Ett landskap: dagbok : fragment 54–58 ; Jaget och världen : ur författarverkstaden (Stockholm 

2008), s. 203.
35 Pleijel, s. 4f.
36 Eva Adolfsson, ”I nödtider blir diktaren en kraftkälla”, Femina. Månadens Magasin, årg 14, 1994:1, s. 153.
37 Birgitta Trotzig, Utkast och förslag (Stockholm 1962), s. 85.
38 Ibid., s. 85f.
39 Trotzig, 2008, s. 227.
40 Ibid.
41 Ibid., s. 360.
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Trotzigs  textuella  praktik  tycks  alltså  baseras  på  en  transcenderande  eller  penetrerande 

strävan att  genom alla  lager  av  ytlighet  nå in  till  de uråldriga skikt  där  den sanna betydelsen,  

upplevelsen och verkligheten finns åtkomlig. En liknande tankegång återfinns enligt Trotzig i den 

chassidiska skapelsesynen som hävdar att ”när det oegentliga faller bort från skapelsen finns Gud 

kvar”.42 I  romanen  Sjukdomen (1972)  blir  kejsaren  till  en  samlande  gestalt  för  den  malande 

”världsmaskinen”, likgiltigheten, ordningen och nödvändigheten.43 Teologen Olov Hartman frågar 

sig vad som sker när skapelsens och kejsarens riken möts – när ”oskulden möter en makt som ser 

sin mening i att äga och använda”.44 Resultatet av mötet blir lidande för de utnyttjade, svaga och 

fattiga, men samtidigt att kollektivet och samhället besmittas av den härskande kejsarmakten som 

förvandlar dem till stela och själlösa delar i ett maskineri. Utvägen och hoppet om förnyelse, också i 

”denna världen”,  återfinns då i  religionen som Trotzig ser som en ”formulering av människans 

frihet [och] en motvikt mot det mardrömslika tvånget i existensen”.45 Optimismen och tilliten till 

religionens  förnyelsekraft  färgas  av  den  katolska  nyteologin  och  Teilhard  de  Chardins 

sammanförande av modern naturvetenskap med den kristna tron: Världen blir ”ett positivt tecken 

för Guds existens”; och den ”religiösa verkligheten” är både en ”kosmisk realitet” och något som 

gestaltas  i  ”fysisk  förvandling  [och]  fysiska  mirakel”.46 Denna  uppfattning  –  om  den  kristna 

traditionen som givare av en ”total verklighetsbild” – har Trotzig även senare hållit fast vid.47 Hur 

denna tolkningshorisont i praktiken fungerar i mötet med en intertext kommer vi att diskutera i 

nästa avsnitt.

2.2.2. Exemplifiering av Trotzigs tolkningsstrategi

Exempel på Trotzigs egna tolkningar går att finna bland annat i hennes essäer. Jag har initialt valt att 

diskutera Trotzigs essä om Edith Södergrans författarskap, vilken kommer att tjäna som argument 

för att Trotzig i sina läsningar gärna söker efter essentiella betydelser och tolkar utifrån sin egen 

förväntningshorisont. 

I analysen av Södergran tar Trotzig avstånd från läsningar som hävdat att Södergran skulle 

ha  ”tvivel  på  sin  kvinnlighet”  eller  som  intolkat  politiska  betydelser.48 Istället  ser  hon  hur 

debutsamlingen Dikter (1916) blir ”en levande människas konfrontation […] med samtidens cyniskt 

grova idé- och könssammanhang”, där den centrala ”Eros-livskraften” inte har något gemensamt 

42 Olov Hartman, ”I Kejsarens tid: Apokalyptiska bilder”, Vår Lösen,  årg. 66, 1975:10, s. 599.
43 Birgitta Trotzig, Sjukdomen (Stockholm 1972) s. 149.
44 Hartman, s. 600.
45 Pleijel, s. 11.
46 Trotzig, 1962, s. 189f.
47 Birgitta Trotzig, ”Efterskrift 1974”, i Teilhard de Chardin: [teolog, filosof, naturvetare], red. Jarl Hemberg, 

(Stockholm 1975), s. 64f.
48 Birgitta Trotzig, ”Edith Södergran”, Porträtt: ur tidshistorien (Stockholm 1993), s. 80 och s. 83.
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med ”sagoljuv-sagodekadent kärleksdiktning”, utan istället är ”förbrännande livskälla”, ”livskraft-

urkraft”, eld och smärta.49  I  Septemberlyran (1918) ser Trotzig sedan en utveckling påverkad av 

den plötsliga fattigdomen och totala utblottningen efter ryska revolutionen. Dikterna kännetecknas 

av ”mystisk ödmjukhet”, ”offermedvetande” och ”livskamp […] i framtidens tjänst”.50 Södergran 

vill  ”framtvinga den stora  livsmetamorfosen”.51 Trotzig  gör  här,  inspirerad  av Olof  Enckell,  en 

intertextuell  jämförelse  med  Nietzsche  och  ser  hur  Södergrans  skapande  föregår  i  linje  med 

Nietzsches  syn  på  skapandet  som ”den  stora  förlossningen  ur  lidandet”.52 Södergrans  diktning 

kommer med Trotzigs ord att utspela sig mellan två poler, dels ”förintelsens kaos” och dels en vilja 

att  ”tvinga fram mening ur  förödelsen”  och en strävan att  se  förintelsen  som ”förspelet  till  en 

mystisk födelse”.53 Härifrån är avståndet inte långt till en religiös tolkning: Trotzig skriver att den 

”religiösa  upplevelsen”  från  och  med  skrivandet  av  Septemberlyran  är ”närvarande   men 

oförklarad”.54 Från att tidigare intensivt ha tagit avstånd från det religiösa och ”transcendentala” 

byter  Södergran  –  efter  en  läsning  av  Hagar  Olssons  Kvinnan  och  nåden  (1919) –  diametralt 

ståndpunkt.55 Trotzig stöder sin argumentation på ett  utdrag ur Södergrans brev till  Olsson från 

november  1919.  Det  är  en  genom  livet  oföränderlig  naturupplevelse,  hennes  ”sunda  intima 

naturkänsla”, och en upplevelse av ”allt levandes innerliga kroppsligt-själsliga livssamband” som i 

samklang  med  Hagar  Olssons  text  slutligen  har  rivit  ned  ”fördomen  mot  Gud”.56 Att  en 

transcendental förståelse av Södergrans senare diktning inte är självklar visas av de divergerande 

tolkningarna av titeldikten till Landet som icke är (1925). Trotzig ser hur ”motsatserna förenas”, hur 

naturen ”oupplösligt” är både liv och död, och ”liv genom död”; samt hur Gud bokstavligt (med 

citat  ur  Södergrans  dikt)  ”är  med i  alla  sammanhang”.57 I  samma dikt  ser  Torsten Pettersson i 

Gåtans namn (2001) hur ”Landet som icke är” inte enbart uttrycker en värld bortom verkligheten, 

utan  snarare  en  värld  som ”inte  existerar  i  någon som helst  dimension  utanför  den  mänskliga 

fantasin” och därmed blir till en ”medvetandets självskapande lek över intighetens yta”.58 

Vad denna korta exposé över Trotzigs läsning av Södergran vill försöka visa är att Trotzig 

intar ett hermeneutiskt förhållningssätt när hon tillägnar sig litteratur: Hon tolkar och söker efter 

betydelser. Hon analyserar verken utifrån författarens samtid och livsförhållanden samt använder 

sig gärna av brev och andra metatextuella resurser med koppling till den analyserade författaren. 

49 Trotzig, 1993, s. 79f.
50 Ibid., s. 84f.
51 Ibid., s. 88.
52 Ibid., s. 89f.
53 Ibid., s. 90.
54 Ibid., s. 92.
55 Ibid., s. 93f.
56 Ibid., s. 94.
57 Ibid., s. 95.
58 Torsten Pettersson, Gåtans namn (Stockholm 2001), s. 59.
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Hon tillämpar också en intertext (i Södergranfallet t.ex. Nietzsche) för att spåra möjliga upphov till 

formuleringar och tankeparadigm. Den resulterande tolkningen förefaller dessutom gärna anpassas 

till  Trotzigs egna litterära förståelsehorisont som kännetecknas av en strävan att  nå människans 

arketypiska inre verklighet grundad på myter, religion, livsförtätade bilder av födelse, död, lidande 

och naturfenomen, samt ett symbolspråk som gått förlorat i dagens samhälle. 

2.3. Trotzigs intertext: mystik och drömmar

2.3.1. Den mystiska intertexten

Intervjun  i  Judisk  Krönika innehåller  en  rad  uttryck  som  i  sammanhanget  saknar  en  entydig 

definition, men som är avgörande för att kunna förstå Trotzigs Schulz-reception. Centrala bland 

dessa uttryck är: ”det magiskt-lyriska klimatet”, ”[m]ystifieringen av vardagen” och ”det drömlikt-

mystiska”.  Jag  kommer  i  detta  avsnitt  att  djupare  försöka  analysera  vad  uttrycken  kan  ha  för 

betydelse. Slutsatserna från analysen bör i ett senare skede kunna fås att verka som nycklar till  

förståelsen av den Schulz-ska intertexten.

Termerna  mystik eller  mystisk definieras  i  Nationalencyklopedin  som ”samlingsterm för 

erfarenheter  av  ett  möte  med  en  yttersta  verklighet  som tolkas  som  gudomlig”.59 De  har  sitt 

ursprung i gr. mystērion, ”hemlighet; hemlig lära”.60 I sitt yttersta tillstånd kan mystiken bestå av en 

personlig ”enhetsupplevelse” eller ”unio mystica” under vilken mystikern direkt erfar eller till och 

med  sammansmälter  med  det  gudomliga.61 Inom  religionerna  är  meditation  och  repetitiv  bön 

exempel  på  metoder  som används  för  att  uppnå  den  mystiska  erfarenheten.  Den  ursprungliga 

innebörden av ordet mystisk skiljer sig därmed från dess vardagliga betydelse av ”svår att förklara 

på ett naturligt sätt”.62 

Uttrycken mystik/mystisk används av Trotzig inte enbart i intervjun för Judisk Krönika, utan 

återkommer frekvent i hennes olika essäer. Några exempel: ”Nelly Sachs’ dikt […] mynnar ut i en 

religiös-mystisk problematik av stor tidlöshet”,63 om Paul Celan sägs att hans ”liv återger en […] 

inre språkhistoria av nästan mystik (sic!) tydlighet”,64 och att ”[e]lementet av chassidisk mystik som 

han delar med Nelly Sachs […] leder […] över till en ordavklädningens egenart och mystik”.65 I en 

essä  om ikonkonsten  beskriver  Trotzig  ikonostasen  som ”en  mystisk  trädgård”.66 Den  tidigare 

diskuterade  Södergran-essän  innehåller  attribututtryck  som  ”mystisk  ödmjukhet”  och  ”mystisk 

59 mystik. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/mystik, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-08-24.
60 mysterium. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/sve/mysterium, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-08-24.
61 enhetsupplevelse. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/enhetsupplevelse, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-08-24.
62 mystisk. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/sve/mystisk, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-08-24.
63 Trotzig, 2008, s. 260.
64 Ibid., s. 270.
65 Ibid., s. 272f.
66 Trotzig, 1962, s. 52.
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födelse” i sina tolkningar.67 I en essä om Malcolm Lowry talas om ”’alkoholismen’ som mystik” i 

samband med en tolkning av alkoholen som ”sakrament” och ”förmedlare av helhet”.68  Vidare sägs 

om  ”det  kristna  religiösa  idealet”  i  essän  om  Teilhard  de  Chardin  att  det  är  ett  ”både-och”, 

”humanism och mystik i samma gestalt”.69

Vad som förenar alla ovanstående citat är att termerna mystik/mystisk inte primärt brukas i en 

vardagsspråklig betydelse av svårförklarlighet, utan istället pekar på något i högsta grad religiöst. 

De  förekommer  i  texter  med  livsåskådningskaraktär  eller  i  samband  med  religiöst  inspirerade 

tolkningar.  De används för  att  med en sakraliserande verkan modifiera  profana  substantiv  som 

trädgård, ödmjukhet och födelse. Mystik sätts i opposition till humanism för att sedan förenas med 

densamma i den religiösa människans helhet. Om den sakrala innebörden i ordbruket riskerar bli 

oklar  kan den förtydligas,  som i  exemplet  ”religiöst-mystisk problematik” ovan.  Den befintliga 

Trotzig-forskningen  noterar  att  hon  ”med  mystikens  hjälp  […]  närmar  sig  andra  skönlitterära 

författarskap”, men förtydligar också att den ”mystiska erfarenheten” hos Trotzig ska förstås i en 

bred betydelse som ligger nära den katolska nyteologins ”förståelse av tron som en föraning om och 

ett sinne för världens totala och yttersta enhet”.70

Den mystik som avses i diskussionen om Bruno Schulz och som ger upphov till citat som 

”[m]ystifieringen  av  vardagen”  eller  ”det  drömlikt-mystiska”  behöver  emellertid  inte  ha  den 

katolska nyteologin som sin huvudsakliga intertextuella referens. Även den judiska mystiken – och 

då speciellt chassidismen, som i Schulman-intervjun karakteriseras som ”en form av livsmystik” – 

tycks ha intresserat Trotzig vid tiden för skrivandet av I Kejsarens tid.71 I essän ”Efterskrift 1974” 

tonar hon i viss mån ned inflytandet från nyteologen Teilhard de Chardins skrifter, med undantag av 

Le  milieu  divin,  och  nämner  istället  ”Bubers  chassider  och  den  ortodoxa  liturgin”  (m.a.p. 

Dostojevskij) som sin dåvarande läsning.72 Chassidismen hade hon redan 1972 skildrat i DN-essän 

”Världen är ett meddelande”, där hon under epitetet ”känsloskiss” förmedlar drömmen om den i allt 

inneboende betydelsen. Zaddikens extas är det nödvändiga resultatet av ett ”mystiskt medvetande” 

om all omgivande verklighet som tecken på Guds närvaro.73 Detta medvetande kan anas bakom 

”Ormflickan”, som vandrar ut i skogen ackompanjerad av ett citat ur Martin Bubers företal till Die 

Erzählungen  der  Chassidim (1949)  om  skogen  som  en  plats  ”där  hela  den  uppenbarade  och 

fördolda Läran tillika med Guds-hyddans nerstigande skall varda synliga” (s. 78).74 

67 Trotzig, 1993, s. 84, s. 90.
68 Trotzig, 1962, s. 222.
69 Ibid., s. 189.
70 Bak, 2005, s. 71 och s. 78.
71 Schulman, s. 5.
72 Trotzig, 1975, s. 64.
73 Trotzig, 2008, s. 291.
74 Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim (Zürich 1949), s. 99. I original lyder citatet, som härleds till ett 
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När man idag talar om chassidismen brukar man avse den rörelse som grundades av Israel 

Baal  Schem  på  1700-talet  och  som  hade  sitt  centrum  i  nuvarande  Polen  och  Ukraina  (ordet 

chassidism kommer av hebreiska ḥasid ’from’75). Den judiska mystiken är dock betydligt äldre och 

har  dessutom  under  seklernas  lopp  genomgått  mycket  omfattande  förändringar  ifråga  om  sitt 

innehåll.  Den äldsta mystiken, som Gershom Scholem härleder till  de första århundradena efter 

Kristi födelse, hade till syfte att låta mystikern skåda Gud och Guds tron.76 Det var alltså inte fråga 

om något sammansmältande med gudomen i unio mystica, utan ett rent skådande av den gudomliga 

fullheten,  vilket  skedde genom att  mystikern  försatte  sig  i  ett  extatiskt  tillstånd.  Judisk  mystik 

förknippas annars vanligen med kabbala, ’tradition’,77 en mysterielära som fick ett uppsving bland 

judar i 1200- och 1300-talens Spanien. Den kabbalistiske mystikerns syfte var inte längre att enbart 

skåda Gud, utan att istället uppnå debekuth, dvs. finna en ”beröringspunkt”, eller ”innerlig förening 

och konformitet  mellan  den mänskliga och den gudomliga  viljan”,  vilket  ingalunda innebar  en 

nihilisering av den mänskliga individualiteten.78 Extasen fick i detta sammanhang en underordnad 

roll. Ett av kabbalans viktigaste verk är Sohar som troligen skrevs i Kastilien under slutet av 1200-

talet.79 Scholem  karakteriserar  verkets  innehåll  som  judisk  teosofi  och  menar  därmed  att  det 

sysselsätter sig med en strävan efter förståelse av eller insikt om Guds förborgade liv,  en-sof  (det 

oändliga),  som är  omöjligt  för  människan att  få  en  uppfattning  om.80 Gud manifesterar  sig  för 

kabbalisten istället genom sina tio attribut, eller  sefiroth; egenskaper såsom vishet, nåd, dömande 

och  straffande  makt,  vilka  utgör  bas  för  mystikerns  kontemplation.  Själva  skapelsens  skeende 

uppfattades därmed som Guds ”emanering” ur sin egen oändlighet i sefiroth och därav följande 

immanens i  allt  skapat.81 I  och med syndafallet  antas  Gud dock ha  förlorat  sin  enhet  med det 

skapade, som istället sönderfallit i skal och i en gudomlig kärna, vilken mystikern förmår skönja.82 

Frågan är då om det onda uppstått som ett resultat av syndafallets söndring. Enligt Sohar är detta 

inte fallet – det ondas existens föregår syndafallet och presenteras snarast som en obalans i sefiroth, 

där ett ”okontrollerbart utbrott” av vrede inte balanserats av motsvarande nåd, utan istället lösgjorts 

från gudomen till en autonom existens.83

För att återvända till  chassidismen skiljer den sig i viss mån från tidigare judisk mystik. 

uttalande av Skådaren från Lublin: ”die ganze offenbare und geheime Lehre mitsamt der Niederlassung der 
Schechina hier sein”. 

75 chassidism. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/chassidism, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-08.
76 Gershom Scholem, Den judiska mystiken (Stockholm 1992), s. 68f.
77 Ibid., s. 45.
78 Ibid., s. 151.
79 Ibid., s. 185.
80 Ibid., s. 234 f.
81 Ibid., s. 237.
82 Ibid., s. 252.
83 Ibid., s. 266.
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Detta främst genom mystikens folkliga prägel och dess kanalisering genom en karismatisk ledare, 

en  zaddik, som erfor kallelsen att lära ut sin mystiska relation till Gud till andra och därigenom 

hjälpa dessa att uppnå densamma.84 De tidigare kabbalisterna hade vanligen behållit sin kunskap för 

sig själva eller nedtecknat den i  svårtillgängliga skrifter. Chassidismen lyckades hålla för folket 

tilltalande delar av kabbalan levande, samtidigt som den tog avstånd från de ”messianska element” 

och  den  apokalyptik  som fått  tidigare  folkliga  kabbalistiska  rörelser  (t.ex.  sabbatianismen)  att 

urarta.85 Zaddiken skiljde sig också från de traditionella religiösa ledarna, de laglärda rabbinerna, 

genom att han inte nödvändigtvis besatt någon överväldigande Tora-kunskap, utan istället sågs som 

en person som ”själv blivit Tora”.86 Följaktligen handlar även de berättelser om chassidismen som 

man idag kan ta del av i exempelvis Bubers Die Erzählungen der Chassidim just om zaddikernas 

bedrifter,  vilka i  sig blir  till  religiösa källor.  Den chassidiska mystiken tonar  ned de teosofiska 

spekulationerna,  till  förmån  för  en  ”det  personliga  livets  mystik”  som  inskärper  individens 

möjlighet att ”inom sig själv” finna en väg till Gud.87 Vidare var det chassidernas övertygelse att allt 

levande och alla  ting äger  ”gnistor” av Gud, vilka kan återföras  till  sitt  ursprungliga samband; 

människan blir därmed förpliktigad att älska allt levande.88 

2.3.2. Schulz och den judiska mystiken

Diskussionen i ovanstående avsnitt påvisar att den mystiska intertexten i högsta grad är relevant vid 

analysen av Birgitta Trotzigs texter. En viktig frågeställning är nu om mystiken, och då speciellt den 

judiska, äger samma grad av relevans för Bruno Schulz. 

I  Schulz  verk  är  den  bibliska  intertexten,  bestående  av  referenser  till  berättelserna  och 

gestalterna, ständigt närvarande via olika motiv: Fadern, Jakub, skildras med en ironisk blinkning 

som en biblisk patriark, tygaffären förvandlas i ”Noc wielkiego sezonu” [En natt i högsäsongen] till 

ett Kanaans land där fadern, nu som Mose, strafftalar över det avgudadyrkande folket.89 Eller, i 

”Ptaki” [Fåglarna] där husets ovanvåning blir till en Noaks ark.90  Intertexten är dock främst synlig i 

det alluderande språket, där fadern blir till ”demiurg”, eller där den stora boken, Xięga, gör Bibeln, 

som Jakub ger sonen, till en apokryf, eller i återkommande diskussioner om heresi med fadern i  

huvudrollen.91 Schulz har själv deklarerat hur han ser de mytiska fragmenten som essentiella i sin 

diktning: ”Nie ma ani okruszyny wśród naszych idei, która by nie pochodziła z mitologii – nie była 

84 Scholem, s. 372.
85 Ibid., s. 359.
86 Citerat av Scholem, s. 374.
87 Scholem, s. 371.
88 Martin Buber, Tales of the Hasidim (New York 1991), s. 3. och 22f.
89 Bruno Schulz, Proza (Kraków 1964), s. 154.
90 Ibid., s. 70.
91 Ibid., s. 161, s. 80f.
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przeobrażoną, okaleczoną, przeistoczoną mitologią.”92 Uttalandet har medfört att en inte oansenlig 

forskning  under  de  senaste  åren  har  ägnats  åt  att  undersöka  denna  Schulz  relation  till 

gammaltestamentliga och andra myter, men också till judiska traditioner och till judiskt liv i en 

galizisk småstad. Galizien var ett centralt område i den östjudiska kulturen, och därmed även i den 

chassidiska. Flertalet av Martin Bubers chassidiska berättelser utspelar sig inom detta geografiska 

område. Chassider och ortodoxa judar bör ha utgjort ett vanligt inslag i gatulivet i Drohobycz under 

Schulz livstid. Det har därför för de flesta Schulz-forskare framstått som självklart att Schulz, trots 

att han var sekulariserad jude, var tämligen väl förtrogen med judisk mystik och med chassidiska 

berättelser.  Den  judiska  mystiken  och  traditionerna  tycks  då  ha  fungerat  som ett  intertextuellt 

material genererande mytiska fragment, vilka Schulz brukat för att skapa sitt personliga universum. 

Bland forskare som speciellt har undersökt Schulz relation till den judiska mystiken kan nämnas 

Władysław Panas och David Goldfarb.  Den senare visar  exempelvis  hur den trettonde ”falska” 

månaden i  ”Noc wielkiego sezonu” motsvarar  den  extra  månaden i  den judiska  månkalendern. 

Panas  har  i  Księga  blasku närmare  argumenterat  för  att  Schulz  kosmologi  motsvarar  den  som 

presenteras  i  den  lurianska  kabbalan  och  att  det  i  Schulz  texter  går  att  finna  en  kabbalistiskt 

inspirerad vision av kosmos skapelse, syndafallet och förlossningen. 

Isaak Luria (1534–1572) introducerade i den dåtida kabbalan ett antal helt nya synsätt. Den 

existerande kabbalan, t.ex. Sohar, hade i princip utgått från skapelseögonblicket. Luria frågade sig 

dock hur det var möjligt för Gud att skapa världen ur intet ”när det inte kan finnas något intet 

eftersom hans [Guds] väsen genomtränger allt”.93 Svaret som den lurianska kabbalan presenterar är 

att Gud under skapelsens inledning måste ha kontrakterats in i sig själv och detta sätt frilagt delar av 

sina inre regioner. Denna en-sofs ”koncentration” eller ”reträtt” kallar Luria för zimzum.94 Vid den 

därpå följande emaneringen in i de frilagda regionerna sprack emellertid kärilen som skulle hålla 

sefiroth. Denna kosmiska katastrof medförde att skärvorna, innehållande rester av Guds ljus, spreds 

över urrummet. Så här skriver Scholem:

Kärilens  bristning,  som beskrivs  mycket  ingående i  de  lurianska  skrifterna,  är  i  varje  fall  det  avgörande 

förloppet i världsskeendet. Det ledde till att alla ting på sätt och vis bär denna bristning inom sig, att en viss  

inre brist vidlåder allt existerande så länge brottet inte läkts eftersom ljuset när kärilen brast spred sig åt alla 

håll, dels strömmade tillbaka till sitt ursprung, dels föll nedåt. Ur skärvorna från de sönderbrutna kärilen, vid 

vilka några gnistor från det heliga ljuset från Guds essens (Luria talar om 288 stycken) ännu häftar, uppstod 

demoniska motvärldar och det onda nästlade sig in på alla stadier i världsutvecklingen. […] Restitutionen av 

92 Bruno Schulz, ”Mityzacja rzeczywistości”, Opowiadania. Wybór esejów i listów (Wrocław 1989). s. 366. ”Det finns 
inte en smula bland våra idéer som inte har sitt ursprung i mytologi, som inte är förvandlad, stympad, omformad 
mytologi.” (egen övers.)

93 Scholem, s. 290.
94 Ibid.
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det  ideala  tillstånd  som skapelsen  ursprungligen  siktade  mot  är  nu  det  hemliga  målet  för  alla  skeenden. 

Förlossning är ingenting annat än ett återupprättande av den ursprungliga helheten, tikkun.95

I denna restitutionsprocess spelar även människan en viktig roll. Det är genom hennes efterlevnad 

av Torans bud och genom bönen som andlig handling, som de gudomliga gnistorna kan återföras till 

sin avsedda plats.96 Förlossningen, dvs. avslutandet av restitutionsprocessen,  är  även förknippad 

med ankomsten av Messias, som med den lurianska kabbalans synsätt anländer först som ett resultat 

av en process som fullbordats i och med människornas fromhet.97

Vid en initial läsning av Schulz verk är messiasmotivet knappast något som läsaren lägger 

märke till. Inte desto mindre finns det med i bakgrunden. Det är väl känt att Schulz under åren innan 

andra världskriget lär ha arbetat på ett verk med titeln ”Mesjasz”. Manuskriptet till detta verk ska 

dock  ha  förkommit  under  eller  efter  kriget.  De oklara  omständigheterna  kring  den  presumtiva 

berättelsens tillkomst och dess försvinnande har inspirerat andra författare, t.ex. Cynthia Ozick i 

The Messiah of Stockholm (1987). Frågan är dock om manuskriptet någonsin har existerat annat än 

som en serie utkast. Vissa av novellerna i  Sanatorium pod Klepsydrą tycks ursprungligen ha varit 

tänkta  som  delar  av  ”Mesjasz”,  däribland  ”Genialna  epoka”  [Den  geniala  epoken],  ”Wiosna” 

[Våren] och ”Księga” [Boken]. Men enligt Władysław Panas förändrades visionen och novellerna 

dög inte längre för att framställa den.98 Inte heller under den tjänstledighet som Schulz under våren 

1936 fick sig beviljad från sin lärartjänst lyckades han finna inspiration, detta trots att det uttalade 

syftet  var  att  arbeta  på  verket.99 Det  finns  emellertid  gott  om metatextuella  omnämnanden  av 

”Mesjasz”, inte minst från Schulz bevarade brev till författarkollegor, vänner och förläggare.100 Det 

tydligaste  sättet  som  det  messianska  temat  skiner  igenom  på  hos  Schulz  är  annars  det 

återkommande motivet av väntan, som förekommer både i de av Schulz teckningar som har uttalat 

judiska motiv, liksom i hans litterära verk. Bruno Schulz bror, Izydor, lär ha varit innehavare av en 

oljemålning  med titeln  Oczekiwanie  Mesjasza  [Väntan  på  Messias].101 Panas  påpekar  också  att 

själva Messias aldrig synliggörs i de grafiska arbetena, enbart de väntande människorna som ser in i  

betraktaren, in i framtiden.102 Väntan förekommer även i ”Ulica Krokodyli” [Krokodilgatan] där 

Schulz talar om ett märkligt tåg som plötsligt uppträder, ”niski jak wąż, […] z małą, sapiącą, krępą 

lokomotywą”.103 Invånarna känner  aldrig dess  hållplats  eller  dess avgångstid,  inte  desto mindre 

95 Scholem, s. 298.
96 Ibid., s. 304.
97 Gershom Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism (New York 1996), s. 117. 
98 Władysław Panas, Księga blasku (Lublin 1997), s. 181f.
99 Ibid., s. 183.
100Ibid., s. 183f.
101Ibid., s. 200.
102 Ibid., s. 203.
103 Schulz, 1964, s. 129. ”lågt som en orm […] med ett litet flåsande, kraftigt lokomotiv”, s. 91. 
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ställer  de  sig  troget  och  väntar  på  olika  platser  då  tåget  för  dem innebär  ett  hopp  om något 

fullständigt annorlunda.104 I just ”Ulica Krokodyli” vill Panas se ett återgivande av världen efter 

kärilens  bristning  –  en  värld  av  ofullständiga  skapelser  (jfr.  även  ”Traktat  o  manekinach” 

[Avhandling om provdockor]), sprickor, kulisser, andliga och kroppsliga defekter, fragmentarisering 

och en smutsig, färglös gråhet.105 Väntan på Messias blir för denna värld en väntan på restitution av 

den ideala skapelsen.

Vid ett tillfälle omnämns Messias direkt i Schulz prosatexter, nämligen i ”Genialna epoka”, 

där Messias en dag blickar ner på jorden: ”W taki dzień podchodzi Mesjasz aż na brzeg horyzontu i  

patrzy stamtąd na ziemię.”106 Det kan då ske att han av misstag överskrider horisontens gränslinje 

och råkar  stiga  ner  på  jorden.107 Av detta  följer  ett  slags  tidens  slut:  ”Cała  historia  będzie  jak 

wymazana i  będzie  jak za  prawieków, nim zaczęły się  dzieje.”108 I  ett  av Schulz  brev,  som vi 

återkommer  till  i  nästa  avsnitt,  likställs  den  geniala  epoken  med  ”czasy  mesjaszowe” 

[messiastiderna] som är ett förverkligande av drömmen om regression och en upprepad barndoms 

vidsträckta möjligheter.109 Efter att  därmed framgångsrikt ha fastslagit  den mystiska intertextens 

relevans för bägge författare kommer nu den fortsatta avgränsningen av intertexten att följa de spår 

som referenser gentemot myten och drömmen avtäcker. 

2.3.3. Myter och drömmar

I flera intervjuer betonar Trotzig det omedvetnas och de inre bildernas betydelse för sitt skapande: 

”Om jag har att välja mellan något idémässigt, abstrakt, och något bildmässigt så väljer jag alltid det 

senare.”110 Bildkällorna  är  ofta  drömmar,  både  ”sömndrömmar  och  vakendrömmar”,  vilka  hon 

senare bearbetar i sina texter.111 Uttalanden om att hennes ”bilder liknar drömmar”, att hon ”skriver 

sina drömmar i  vaket tillstånd” och att  de skildrar en ”grundvärld [som] är  gemensam för alla 

människor” återkommer gång på gång i intervjuerna.112 Till exempel i en intervju från 1976 där 

Trotzig berättar att hon ”hör en dröm” och sedan tolkar denna utan att själv veta varifrån materialet 

kommer.113 Hennes texter inleds därefter med att hon ”beskriver ett landskap”, varpå jaget ”ersätts 

104 Panas, s. 140.
105 Ibid., s. 129f.
106 Schulz, 1964, s. 187. ”En sådan dag går Messias fram till horisontens rand och blickar därifrån ned på jorden.”, s. 

152.
107 Ibid.
108 Ibid., ”Hela historien kommer att vara som utsuddad och det kommer att vara som i urminnes tider, innan historien 

började.”, s. 152.
109 Ibid., s. 580.
110 Jarl W Donner, ”Drömmar och bilder är mitt material”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1971-10-31.
111 Ibid.
112 Palmgren, s. 35. 
113 Eva Ström, ”Jag identifierar mig lika mycket med det onda som med det goda, lika mycket med det svarta som med 

det vita”, Tidskriften 10Tal, årg. 33, 2012:8/9, s. 67.
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av  något  helt  annat”  som  hon  ”mycket  medvetet  och  hantverksmässigt  arbetar  med”.114 

Inledningsbilden till Sjukdomen var exempelvis ”en båt i starkt vitgrönt strålkastarljus” omgiven av 

”svart vatten”.115 I en annan intervju tar hon dock avstånd från drömmen som källa: ”De bilder jag 

skriver ner är visserligen inte drömda. Men de är av samma karaktär. De tillhör en psykisk djupnivå 

vars existens man måste erkänna.”116 I uttalandet använder Trotzig emellertid en närmast arketypisk 

terminologi  som  tydligt  framhäver  Jung  framför  Freud  som  teoretiker  för  förståelsen  av  de 

berättelseskapande drömmarna/bilderna. Detta innebär också att skapelseprocessens grundbilder får 

en nära koppling till myten och de i myten återkommande arketypiska gestalter som Jung påvisat. I 

en artikel om Art Brut skriver Trotzig att ”ett visst arketypmaterial verkligen tycks vara gemensam 

egendom för alla kulturer, oberoende av avstånd i tid och rum. Ett visst antal enkla urmotiv tycks 

vara  oskiljaktliga  från  den mänskliga  livsupplevelsen  som sådan,  som om de  helt  enkelt  låg  i 

naturen,  var  ’biologiskt  medfödda’.”117 Det  centrala  arketypmaterialet  återkommer  även  i 

religionens  ursprungliga  bild  av  det  gudomliga  som  via  sakramenten  och  religionens 

”ursprungsriter” upplevs på ett psykiskt djupgående plan.118

Hos Schulz återfinns myten och drömmen i själva kärnan av texterna. Ett centralt begrepp är 

genialna epoka som syftar tillbaka på barndomens direkta och naiva tro på myten. Schulz skriver i 

ett  brev  att  ”ten  rodzaj  sztuki,  jaki  mi  leży  na  sercu,  jest  właśnie  regresją,  jest  powrotnym 

dzieciństwem.  Gdyby można było  uwstecznić  rozwój,  osiągnąć  jakąś  okrężną  drogą  powtórnie 

ziszczeniem ‘genialnej epoki’,  ‘czasów mesjaszowych’, które nam przez wszystkie mitologie są 

przyrzeczone i  zaprzysiężone.”119 Jerzy Ficowski tar fasta på hur fantasins värld och verkligheten 

glider  samman och skriver  att  genialna  epoka ”nie  uznaje  granic  między wnętrzem psychiki  a 

światem  dookolnym,  między  snem  a  jawą,  marzeniem  i  jego  realizacją,  między  procesem 

intelektualnym a sensualnym”.120 Resonemanget har stora likheter med det som Gaston Bachelard 

anför  i  sina analyser  av drömmarnas poetik.  Han skriver om barndomens drömmerier att  de är 

”existence without bounds” där den poetiska bilden fått en helt dominerande roll – ”the image takes 

precedent  over  everything  else”.121 Den  som  dagdrömmer  om  barndomen  återupplever  dess 

114 Ström, s. 67.
115 Pleijel, s. 3.
116 Ibid., s. 6.
117 Trotzig, 1978, s. 11.
118 Ström, s. 70f.
119 Bruno Schulz, ”Z listu do Andrzeja Pleśniewicza”, 1989, s. 423f. ”den sorts konst som ligger mig nära hjärtat är 

just regressionen, en återgång till barndomen. Om man kunde vända utvecklingen tillbaka, via en omväg uppnå ett 
upprepat förverkligande av ’den geniala epoken’, ’messiastiderna’, som är utlovade och försvurna åt oss av alla 
mytologier.” (egen övers.)

120 Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice: Bruno Schulz i jego mitologia (Sejny 2002), s. 29. ”erkänner inte 
gränserna mellan det inre av psyket och världen runtomkring, mellan sömn och vaka, dröm och dess förverkligande, 
mellan ett intellektuellt och ett sensoriskt förlopp.” (egen övers.)

121 Gaston Bachelard, The Poetics of Reverie (Boston 1971), s 100f.
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gränslöshet, sammanhang, skönhet och storslagenhet. Värt att poängtera är att det är dagdrömmen 

som Bachelard  sysselsätter  sig  med  i  sina  texter,  inte  sömndrömmen.  I  likhet  med  Bachelard 

förmedlar även Trotzig en syn på barnet som stående i ett speciellt nära förhållande till myten och 

till  de gemensammänskliga,  primitiva bilderna:  ”Varje  barn tar  en sten och ritar  på asfalten en 

magisk  krets.  Universum  uppstår.”122 Den  poetiska  bilden  blir  i  all  sin  enkelhet  grunden  för 

barndomens  kosmos  som  sammansmälter  med  världen.  I  Schulz  novell  ”Republika  marzeń” 

[Drömmarnas  republik] får vi en sällsam bild av detta barndomens universum. Där kontrasteras 

vardagens stad, präglad av ekonomisk och statistisk tillväxt, mot barnets mytiska stad som iställlet 

”zstąpiło w esencjonalność” och där händelserna har ”korzenie w głąb rzeczy i sięgają istoty”.123 

Barnen i Schulz berättelse befinner sig på en kurort där de i naturen skapar sig en sagovärld, just 

den drömmarnas republik som återfinns i berättelsens titel:

Postanowiliśmy stać  się  samowystarczalni,  stworzyć  nową zasadę  życia,  ustanowić  nową erę,  jeszcze  raz  

ukonstytuować świat na małą skalę wprawdzie, dla nas tylko, ale podług naszego gustu i upodobania.124

Den  gränslösa  fantasi  som  skildras  i  berättelsen  är  den  vuxne  berättarens  drömmerier  om 

barndomen, drömmerier som bär anspråk på att forma verkligheten. I berättelsens slut uppträder en 

närmast messiansk gestalt, ”Błękitnooki” [himmelsblåögd], som full av naivitet tar drömmarna på 

allvar. Med himmelsblå blick inträder han i den drömda världen som, till skillnad från människors 

verk, är en del av de stora kosmiska sammanhangen och bär på en doft av poesi och äventyr. 125 

Detta,  att  ta  drömmeriet  på  allvar,  kan  vi  återknyta  till  Trotzigs  uttalande  om  ”den  poetiska 

livsupplevelsen”, religion, myter, sagor och magi som medel för verklighetstillägnelse.126 Vi anar 

här bakgrunden till Trotzigs omnämnande av Schulz som själsfrände i intervjun för Judisk Krönika 

och är nu redo att fördjupa oss i hennes reception av Schulz författarskap.

3. ANALYS AV TROTZIGS SCHULZ-RECEPTION  

3.1. Den judiska mystiken

I ”Världen är ett meddelande” skriver Trotzig:

I  varje  sten,  växt,  djur,  talande  varelse  gömmer  sig  en  gnista  som  i  skapelsen  föll  från  Guds  väsen  – 

122 Trotzig, 1978, s. 8.
123 Schulz, 1964, s. 401. ”har stigit ner i det väsentliga”, ”sina rötter djupt ner i tingen och sträcker sig mot varat”  

(egen övers.).
124 Ibid., s.405. ”Vi bestämde oss för att bli självförsörjande, skapa en ny regel i livet, för att etablera en ny era, på nytt 

forma världen i liten skala bara för oss, men enligt vår smak och tycke.” (egen övers.)
125 Ibid., s. 407 f. 
126 Trotzig, 2008, s. 360.
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människans väg och tjänst är att […] kalla fram den heliga gnistan som lever där inspärrad i skalvärldarna. […] 

Ingenting finns i världen som inte rymmer en sådan gnista. Därför måste man vara barmhärtig mot sitt minsta  

verktyg: man är det mot gnistan som bebor dem.127

 

Citatet beskriver mycket troget den redan omnämnda kabbalistiska synen på skapelsekatastrofen 

och  de  fromma människornas  deltagande  i  den  restitutionsprocess  som syftar  att  återskapa  det 

avsedda urtillståndet  tikkun.  Möjligheten finns att  citatet  inte är  Trotzigs egna ord eftersom det 

introduceras med ”De östjudiska chassiderna berättar” och därefter direkt följs av en översättning 

av ett avsnitt ur Bubers Die Geschichten des Rabbi Nachman: 

Världen är en kretsande rot, och allt vänder sig runt, och människa förvandlas till ängel och ängel till människa 

och huvud till fot och fot till huvud, så vänder sig och kretsar alla ting och omvandlas det ena i det andra, det 

andra i det första, det översta i det understa. Ty i roten är alla ting ett. Och i tingens omvandling och 

återvändande skall förlossningen ske.128 

Vad den korta essän under epitetet ”känsloskiss” tar upp är ett hopp om sammanhang, om att ”livet  

har innebörd” och att det finns ett språk för människan att meddela sig med en värld som i alla sina 

aspekter är fylld av Guds närvaro.129 Att den kabbalistiska bilden av gnistan som måste lyftas upp ur 

skärvorna från de krossade kärilen för Trotzig är en bild  av hopp återkommer även i  intervjun 

”Sagor från ett solgult hus”. Kaoset och blandningen av mörker och ljus blir där en liknelse för hur 

”hennes böcker är ett försök att ur ett stycke materia utvinna en flisa av hopp”.130 Trotzig sätter dock 

bilden i samband med chassidismen, inte med den kabbala som chassiderna hämtade bilden ur. I 

intervjun för Judisk Krönika används bilden av gnistan som ett sätt att karakterisera chassidismen 

som ”livsmystik” och som en ”innerlig och varm upplevelse av livet som ett under”.131 I samtal med 

Hartman i  samband med publiceringen av  I  Kejsarens tid ges en något  omvänd bild  där fokus 

flyttats  från  gnistorna  till  de  omgivande  skärvorna.  Dessa  ”skapelsens  skal  och  avskräde” 

återkommer  i  benämningen  ”skal-staden”  och  får  symbolisera  ”förstelningen,  mekaniseringen, 

förfallet”.132 Å ena sidan finns alltså en syn på livet som ett under, ett kretslopp där varje själ och 

varje ting har en betydelse och där världen är fylld av tecken som leder vidare mot insikt och 

förståelse av ett större gudomligt sammanhang. Å andra sidan finns Trotzigs tolkning av den ondska 

som  uppstått  i  och  med  kärilens  bristning  och  som  manifesterar  sig  genom  meningslöshet, 

utnyttjande och mekanisering. 

127 Trotzig, 2008, s. 286.
128 Ibid., s. 286. samt Martin Buber, Die chassidischen Bücher (Hellerau 1928), s. 31.
129 Ibid., s. 286 f.
130 Palmgren, s. 36.
131 Schulman, s. 5.
132 Hartman, s. 599.
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Räddningen  ur  fångenskapen i  denna värld  av  skal  och  mörker  sker  genom en mycket 

ambivalent förlossning kopplad till uppsprickande. Omnämnandet av denna återkommer gång på 

gång i novellerna ur I Kejsarens tid: I ”Ormflickan” påpekas hur ”förintelsen och förlossningen” är 

som ”samma gestalt” och hur flickan i slutet simmar mot ”den förlossade solen i vilkens ljus hon 

skulle brista” (s. 79 och s. 88). Den tydligaste bilden av omvandling och uppsprickande finner vi 

annars i den korta berättelsen ”Flickan och fjärilen” där en flicka blir till skal som spricker upp när  

hon förpuppas inifrån (s.  113).  I  ”Hur det  kan gå till”  tycks förloppet vara det motsatta  – den 

förtryckande Makten förser människorna med skal, och de vänder bort sina ansikten från det som 

sker runtomkring (s. 91f.). Sagorna lyfter ständigt fram kontrasten mellan det av Makten behärskade 

kollektivets mekaniska grymhet och enstaka individer som genom en inre barmhärtighet förmår 

etablera kontakt med något fördolt i andra varelsers själ.  Mystiken i  I Kejsarens tid tycks alltså 

präglas av en med chassidismen harmonierande tankevärld som kännetecknas av erfarande av det 

gudomliga inom sig själv och barmhärtighet mot allt levande, samt personlig förlossning genom 

frigörelse av den inneboende gudomliga gnistan, ställd mot en kollektiv messiansk förlossning som 

endast kan fullbordas av Gud.133 Den sistnämnda typen av förlossning framträder i I Kejsarens tid 

genom novellernas ofta apokalyptiska slutscener.

Hur kan då Trotzigs reception av Schulz kopplas till den judiska mystiken? Även om Schulz 

i intervjun beskrivs som en författare som Trotzig inte primärt läste ”för det judiska”, är det tydligt 

att hon gärna anknyter till Schulz i samband med frågan om judiska författarskap. I sitt förord till 

Mandelstams Resan till Armenien (1991) skriver hon följande: ”[Mandelstams] förhållande till det 

judiska var – som för Kafka, som för Bruno Schulz – det komplicerade upprorsförhållandet till ett 

kvävande men gåtfullt tillbakalockande ursprung.”134  Citatet fortsätter förtydligande, och då med 

avseende  på  Mandelstam:  ”Motsättningen  mellan  det  sanktpetersburgska  och  det  judiska  var 

motsättningen mellan en sublimt sublimerad dröm och en hemlighetsfullt innehållsrik mardröm”.135 

Därefter  följer  ett  utdrag  ur  Mandelstams  text,  i  vilken  Sankt  Petersburg  karakteriseras  som 

”hägring”  och  ”dröm”,  omgiven  av  den  diasporiska  ”judendomens  kaos”.  I  Trotzigs  tolkning 

uppstår  en motsättning  på  grund av den unge Mandelstams omöjlighet  att  etablera  ett  ”sakralt  

samband” mellan den samtida judiska familjemiljön och ”’herdarnas, patriarkernas och profeternas 

folk’”.136 

Förordet ovan  antyder  en  inte  självklar  Schulz-tolkning  av  motvillig  revolt  mot  något 

ofrånkomligt nedärvt samband. Denna tolkning kan emellertid ha förekommit också hos Schulz 

133 Scholem, 1992, s. 360.
134 Trotzig, 1993, s. 221.
135 Ibid.
136 Ibid.
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samtida. Även oavsett referenserna till de gammaltestamentliga texterna och Messias bör det, som 

Jan  Błoński  påpekar,  för  en  med  Schulz  samtida  läsare  ha  varit  tydligt  att  det  var  en  judisk 

köpmansfamilj i en galizisk småstad som skildrades.137 Det är dock en miljö i förändring. Den unge 

sonen,  Józef,  går  inte  i  faderns,  tyghandlarens,  fotspår  utan  dras  istället  till  den  nya  tidens 

tvivelaktiga kommersialism, symboliserad av Krokodilgatan. I Sandauers förord antyds en analogi 

mellan berättelsekaraktären Józefs fader och Schulz egen fader, som led affärsmässigt nederlag och 

bankrutt  vid mötet med Krokodilgatans nya kommersiella krafter.  Samtidigt som sonen, Józef / 

Bruno i denna tolkning står fast förankrad på faderns sida kan han samtidigt inte undvika att i smyg 

känna en  viss  syndfull  dragning åt  de  nya  etableringarna.138 Fascinationen inför  det  patriarkala 

nederlaget  gentemot  modernitetens  segrande  kommersiella  krafter  leder  i  tolkningen  till  en 

masochism som slår igenom både i Schulz grafiska och litterära verk.

Trotzigs metalitterära uttalanden om Schulz bekräftar alltså den judiska mystikens system-

referentiella  giltighet  för receptionen av författarskapet,  samt ger  vissa ledtrådar  till  hur vi  kan 

relatera Schulz till det viktiga förlossningsmotivet – något den fortsatta analysen av berättelsernas 

bilder återkommer till. Först bör vi dock undersöka hur Trotzigs skapandeprocess och dess bruk av 

inre bilder, drömmar och arketypmaterial samspelar med Schulz-receptionen.

3.2. Mytens och drömmens naivitet

Novellerna i I Kejsarens tid har det gemensamt att de som huvudkaraktärer introducerar barn eller 

på något sätt naiva varelser. I ”Stadens själ” möter mannen en bit in i berättelsen en flicka med en 

blick ”från dödsriket”, men som inom sig bär en annan varelse som beskrivs som ”inspärrad” eller 

”simmande-drunknande” (s. 37). Huvudpersonen i ”Ormflickan” följs i berättelsen under hela sitt 

livslopp, från barndom till ung kvinna. Under hela tiden bär hon inom sig den kaotiska värld som 

samtidigt förbinder henne med de kosmiska sammanhangen. I ”Hur det kan gå till” berättas om en 

flicka som ”tyckte sig höra något nytt i tystnaden uppifrån borgen”, men som sedan arresteras och 

döms inför verklighetens bortvända ansikten (s. 92). Titelberättelsen ”Kejsarens tid” berättar inte 

om barndom,  utan  om den  initiation  som tar  barndomen  från  huvudkaraktären,  kejsaren.  Den 

hemlighetsfulla ön som den unge kejsaren beger sig till vid trontillträdet, en vårdag, tycks ha varit i  

centrum för många av barndomens drömmar.  Inspektionen av byggnaderna och befästningarnas 

innandömen  kräver  hans  ”yttersta  ansträngning”  och  ”anspänning  av  allt  vad  uppfostran  och 

pliktkänsla lärt honom” (s. 100). Initiationen består i en prövning av hans egenskaper som kejsare. 

När han efteråt kommer upp ur underjorden ser han ön med en helt ny blick som avslöjar att det 

137 Jan Błoński, ”On the Jewish Sources of Bruno Schulz”, Cross Currents: a Yearbook of Central European Culture, 
årg. 12, 1993, s. 64.

138 Artur Sandauer, ”Rzeczywistość zdegradowana”, i Schulz, 1964, s. 21f.
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drömlika var en maskering, byggnaderna blir ”intetsägande”, ”vanliga” och ”ofarliga”; kejsaren lär 

sig att ”nödvändigheten” finns (s. 100f.). Barndomen är slut. I ”På vissa platser i världen har yttersta 

domen redan ägt rum” är huvudpersonen en pojke, ”varken vaken eller sovande”, genom vars ögon 

vi bevittnar grannstadens undergång (s. 108). Huvudpersonen i den korta berättelsen ”Flickan och 

fjärilen” skulle gifta sig men förvandlades till puppa efter att ha blivit vidrörd av en fjäril. Men 

istället för att bli gift och vuxen övergår flickan till ett tillstånd som endast är möjligt i drömmen. I 

”Björnen” möter  vi  det  fullständigt  oskyldiga och naiva i  form av en björn.  Världen förändras 

omkring honom, han blir utkastad ur boet och möter det onda i människoskepnad. Björnen blir 

utnyttjad av den vuxne mannen för marknadsunderhållning, men möter där en lika oskyldig flicka 

som även hon blir mannens fånge.

Tack vare att huvudkaraktärerna hos Trotzig, liksom hos Schulz, skildras som barn eller i ett 

naivt tillstånd blir de öppna för samband som gått förlorade för de vuxna. I ett par fall, speciellt i 

”Kejsarens tid”, framträder hur övergången från barn till ung vuxen medför att det naiva, levande 

och  andliga  går  förlorat,  för  att  istället  ersättas  av  en  styrd  existens  på  en  speciell  plats  i  en 

samhällshierarki. I ”Ormflickan” ser vi istället hur barndomens geniala epok aldrig lämnar flickan. 

Hon blir alltmer alienerad från samhället eftersom hon inte förändras i överensstämmelse med de 

omgivande förväntningarna. Med Jungs psykologi kan Ormflickans moder betraktas som en anima-

gestalt,  vilket  med  tiden  även  dottern  utvecklas  till.  De  jungianska  begreppen  har  lånats  av 

Bachelard i analysen av drömmerier. För Bachelard tillhör poesins bilder och drömmerierna den 

feminina  anima  som också  dominerar  i  barndomen,  medan  nattens  kaotiska  drömmar  och  den 

uppslukande verksamheten i världsliga projekt tillhör den maskulina animus.139 Denna uppdelning 

finner  vi  genomgående  hos  Schulz,  där  den  bisarre  fadern  uppgår  i  sina  i  varierande  grad 

vetenskapliga projekt, som poetiseras av sonen, Józef. Vi finner den likaså i I Kejsarens tid, och då 

mest  påtagligt  i  ”Ormflickan”,  där  moderns  och  flickans  andliga  livsvisdom  kontrasteras  mot 

faderns frånvarande existens i de världsliga tingen: ”[H]an hade gått in i sina ägodelar, åkrar, ängar, 

skog, djur, ägogränser, gränsstenar hade blivit hans själs andar och gestalter.” (s. 171)

I  de  många  drömlika  avstegen  från  vardagsverkligheten  märker  vi  också  hur 

barndomsskildringen hos Schulz förenas med ”Ormflickan” genom att berättelsernas poetiska bilder 

uppgår i ett kosmiskt sammanhang av mytisk karaktär. Det ”magiskt-lyriska klimat” som Trotzig i 

intervjun poängterat  hos Schulz synes alltså vara kopplat till  den poetiska livsupplevelsen,  som 

transcenderar  den synliga verklighetens  lagar.  Liksom drömmen i  ”Republika marzeń” var  den 

essentiala  substansen i  skapandet  av  en  djupare  och sannare  verklighet  är  det  i  ”Ormflickans” 

drömlika sekvenser som huvudkaraktärens egentliga utveckling sker.  En viktig skillnad är dock 

139 Bachelard, s. 62f.
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mörkret som döljs bakom drömmarna i ”Ormflickan”: ”[Drömmarna] kom nattetid: men även om 

dagen. Till och med mitt på dagen en bländande vårbruksdag med klar sikt åt alla håll och miltals ut 

till havs, tog sig någon sakta över pannan liksom för att stryka bort något: som hade det virvlat till 

mörkt inuti solljuset.” (s. 58) Hos Schulz är den poetiska drömmen en entydigt positiv paradisisk 

befrielse från vardagen och förmedlare av inblick i de stora kosmiska sambanden.140 Den sällsamma 

mörka obestämbarhet som vi exempelvis ser i flickans möte med ormen har ingen motsvarighet: 

”[O]rmens blick – så skimrande att man förlorade fotfästet i allt. Var den bara yta? Eller var den 

djupare än allt?” (s. 60) Hos Ormflickan återfinns dualiteten från tidigaste barndom: ”[R]edan i 

spädbarnets  rena  blick  började  en  skugga  skymta.  Främmande.”  (s.  55)  Denna  ambivalenta 

tudelning av barnets psyke mellan livskraft och glädje respektive obegripligt mörker är emellertid 

ständigt återkommande i Trotzigs värld. Hon deklarerar att ”[b]arn föds glada, skapande, lekande”, 

men påpekar att det i barnets inre även finns ”de svarta beståndsdelarna”.141 Det motsägelsefulla 

drömmeriet återkommer i mötet med det religiösa, vid moderns begravning, när flickan ”såg Jesus 

Kristus  ur  sitt  orubbligt  fastspikade läge ropa ut  det  stora  förtvivlans  rop:  så  väldigt  skall  och 

återskall att människoöron inte kunde uppfatta det alls” (s. 69). Den självmotsägande tomheten i 

ropet  leder  oss  in  i  den  kristna  mystikens  kenosis142 –   flickan  anar  ”en  glans  så  oerhörd  att 

människan inte kan uppleva den annat än som mörker”.143 I en kort dikt skriver Trotzig: ”Det finns 

inget ljus från människornas värld som i något ögonblick, ens det svåraste, skulle vara att föredra 

framför ditt mörker.”144 Detta anknyter till Trotzigs betoning av världen som sammansatt av både 

lidande och glädje, men att glädjen inte kan användas till att släta över lidandet: ”– Jag ser världen 

blandad, och därmed är Gud också blandad. Det är ett mysterium, det är enormt.”145

Schulz  och  Trotzigs  texter  tycks  alltså  förenas  i  sina  arketypiska  ursprungspremisser, 

grundade  på  barnets  naiva  tillägnelse  av  drömmen  som  bärare  av  en  djupverklighet.  Det 

gemensamma mytiska materialet åberopar emellertid divergerande systemreferenser. Den fortsatta 

analysen får utvisa om det iakttagna mönstret är konsekvent återkommande.  

140 Se t.ex. Schulz, 1964, s. 407f.
141 Sidenbladh. 
142 gr. kenōsis, ’utblottelse’, ur Filipperbrevet 2:5-8: ”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 

Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares 
gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig 
ända till döden, döden på ett kors.” 

143 Hartman, s. 602.
144 Trotzig, 2008, s. 130.
145 Sidenbladh.
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4. ANALYS AV BERÄTTELSERNAS BILDER OCH   
GRUNDLÄGGANDE ARKETYPISKA STRUKTURER.

4.1. Nedstigande i dödsriket

Att  titelberättelsen till  Sanatorium pod klepsydrą innehåller  ett  nedstigande i  dödsriket  framgår 

tydligt och har uppmärksammats av många Schulz-kritiker, speciellt Brown.146 Motivet uppträder 

likaså i ”Ormflickan”, grundat i flickans vandring till skogen. Just ”Ormflickan” framstår som den 

mest komplexa bland sagorna i  I Kejsarens tid, både ur ett narratologiskt och ett innehållsmässigt 

perspektiv:  Den redogör för  ormflickans hela  livsöde,  har ett  tydligt  definierat  och funktionellt 

avgränsat persongalleri och inkluderar på ett påtagligt sätt många av de mytologiska strukturer som 

vi  återfinner  även  i  de  andra  sagorna.  Både  ”Ormflickan”  och  ”Sanatorium  pod  klepsydrą” 

innehåller ett rese- eller uppbrottsmotiv. Skälen till resan respektive uppbrottet är dock olika: Hos 

Schulz  reser  sonen,  Józef,  för  att  hälsa  på  sin  döde  far  som  vårdas  på  ett  sanatorium,  vars 

behandling bygger på att det vridit tillbaka tiden till en tidpunkt då fadern ännu levde; därmed har  

det också låtit honom återfå möjligheten till ett tillfrisknande. Ormflickan å sin sida lämnar hemmet 

i  kvällningen  efter  den  fullständiga  bekräftelsen  på  moderns  död  och  efter  sin  egen  upplevda 

fördömelse. Jurij Lotman skriver att det i folksagor ofta finns en opposition hem/skog, där hemmet 

är varje människas egna plats som karakteriseras av trygghet, kultur och gudomligt skydd, medan 

skogen är anti-hemmet. Att gå till skogen är liktydigt med en resa till dödsriket och till en tillfällig 

död.147 I  Trotzigs  saga  är  skogen  en  plats  för  de  gåtfulla  naturkrafter  med  vilka  flickan  har 

samhörighet.

I  ”Sanatorium pod klepsydrą” gestaltas resan genom att Józef för att komma till sanatoriet 

först färdas med tåg och därefter vandrar genom en skog. Vinden drar kall genom de ålderdomliga 

tågvagnarna och genom de folktomma, tysta, ”labyrintiska”, kupéerna där dörrarna står öppna.148 

Konduktören är blind och påträffas först efter långt letande. Några övriga passagerare tycks inte 

förekomma. Skogen är mörk och ogenomtränglig med löv av en märkligt fyllig svart färg: ”Była to 

czerń  dziwnie  nasycona,  głęboka i  dobroczynna,  jak sen pełen  mocy i  posilności.”149 Mörkrets 

svärta är alltså inte tomhet och brist på ljus, utan har en egen drömlik kraftfull och välgörande 

existens. Resemotivet återkommer hos Schulz; även i berättelsen ”Sklepy cynamonowe” sker en 

resa  genom skogen,  denna gång är  det  den  unge Józef  som färdas  med en  förarlös  droska en 

stjärnklar och kall decembernatt; ändlös och med en doft av violer.150 Just droskan har hos Schulz en 

146 Russell E. Brown, Myths and Relatives: Seven Essays on Bruno Schulz (München, 1991), s. 39-52.
147 Jurij Lotman, Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Culture (Bloomington 1990) , s. 185.
148 Schulz, 1989, s. 250.
149 Ibid., s. 251. ”Det var en egendomligt mättad svärta, djup och välgörande som en mäktig och stärkande sömn.”, s. 

281.
150 Ibid., s. 68f.
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av författaren själv omvittnad mytologisk betydelse.  I  ett  brev till  Stanisław Ignacy Witkiewicz 

berättar Schulz om hur han innan han lärde sig tala kunde fylla papper med tecknade hästekipage; 

ett  bildmotiv  som senare  i  barndomen  utvecklades  till  droskor  vilka  med  brinnande  lanternor 

färdades  ut  ur  en  nattlig  skog.151 Några  rader  senare  i  samma brev  redogör  han  för  en  annan 

avgörande bild,  baserad  på  Goethes  Erlkönig: Det  är  bilden  av  fadern  som flyr  genom natten 

bärande  sitt  barn,  som  tragiskt  förtrollats  av  nattens  märkliga  naturkrafter.  Den  magiska 

vintersolståndsnatten i  ”Sklepy cynamonowe” bär på ett  element av pånyttfödelse för den unge 

Józef, ett element som förstärks av resan till skogen, den märkliga violdoften och dessutom av att 

hästen visar sig vara skadad och tycks offra sin livskaft för berättarjaget: ”– Drogi  mój – to dla 

ciebie – rzekł i stał się bardzo mały, jak konik z drzewa. Opuściłem go. Czułem się dziwnie lekki i 

szczęśliwy.”152 Hästoffret har en alldeles speciell betydelse som förnyare av kosmos: ”When the 

horse is sacrified the world is sacrified and destroyed.”153 Världen pånyttföds, vinter övergår i vår, 

och samtidigt förändras analogt den unge Józef. Skogen är som försvunnen, återresan till staden 

företas med lätthet till fots under inflytande av en upprymd, euforisk känsla. Resemotivet i ”Sklepy 

cynamonowe” utmynnar alltså i en för den unge huvudpersonen avgörande initiation, vilket inte 

sker i ”Sanatorium pod klepsydrą”, där Józef redan är äldre. 

Resemotivet i ”Ormflickan” har sin upprinnelse i den främmande värld som döljer sig i 

flickans inre. Desperationen hos ormflickans moder, som inte förmår nå in till flickans förtrollade 

”djurvärld” (s. 56f), påminner om faderns förtvivlan i det för Schulz viktiga Erlkönig-motivet ovan. 

Flickan får i berättelsen namnet ”hudvarelsen” (s. 61) eftersom det bara är det ljusa yttre som andra 

människor, vilka inte besitter moderns förmågor, ser; det sägs att hon ägde ”havsdrottningens och 

skogsdrottningens och ormfolkets seende” (s. 64) och att ”omkring henne själv höll en gestalt på att 

växa  ut  som hon inte  hade  makt  över”  (s.  73).  Det  finns  i  berättelsen  en  latent  förväntan  om 

förlossning av den inre världen, en förlossning där ”gränsen till ett nytt rike [måste] överskridas” av 

flickan (s. 74). Platsen där detta ska ske är förstås skogen, om vilken det sägs att ”[i]ngenstans är 

förintelsen och förlossningen varandra så nära” (s. 79). Det framgår också att det i skogen väntar en 

transformation: ”Vem hon var visste hon inte: vem hon skulle bli skulle hon få veta.” (s. 79) Det 

chassidiska citat som finns inskjutet i texten antyder att det är i skogen som apokalypsen äger rum 

och skådandet av Gud kan ske i mötet med Schechina, Guds kvinnliga manifestation enligt den 

kabbalistiska mystiken. Den främmande världen finns också hos modern, men har i hennes livs 

slutskede fått en autonom existens; ”helbrägdagörandet” skedde ”liksom alldeles utanför modern 

151 Schulz, 1964, s. 679f.
152 Schulz, 1989, s. 68. ”– Kära du – det var för din skull, sade han och blev mycket liten, som en leksakshäst av trä. 

Jag lämnade honom. Nu kände jag mig besynnerligt lätt och lycklig.”, s. 80.
153 C. G. Jung, Symbols of transformation (London 1981), s. 421.
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själv” (s.  65). Frågan om flickans roll  aktualiseras därmed speciellt  efter  moderns död. Flickan 

misslyckas med att bota en gammal kvinnas cancer, hon kan inte bruka den kraft som finns i henne 

för sina egna syften: ”Det som växte i henne och omkring henne kunde bli på gott eller ont: kunde 

brukas till död eller liv.” (s. 73) Resultatet blir känsla av ”skam”; överträdelsen skickar in henne i 

”fördömelsen” och tvingar fram en botgöring, vandringen till skogen (s. 77). Resemotivet kan alltså 

synas  ha sin upprinnelse i  avsaknaden av modern,  på samma sätt  som Józef  företog sin resa i 

”Sanatorium pod klepsydrą” sökande efter sin far. I skogen utlämnar ormflickan sig åt vad som kan 

tolkas  som Guds  vilja  –  men  en  Gud  som  genom Schechina  och  det  ktoniska  fått  kvinnliga 

förtecken – och blir genom ormen ”den hon alltid varit”, samtidigt som hennes tidigare kropp går 

under (s. 80). Metamorfosen måste alltså tolkas i förhållande till den kristna antropologin, vilken 

Bak  har  visat  är  Trotzigs  primära  förståelsehorisont.154 I  detta  sammanhang  symboliserar 

metamorfosen därmed föreningen med en större vilja och med de läkekrafter  som hon tidigare 

försökt använda för sina egna syften. Hon blir läkekvinnan ”som botade allt” (s. 83). 

En likhet mellan berättelserna är tidens oregelbundna rytm, som för Józef resulterar i att  

hans  far  mer  eller  mindre  samtidigt  befinner  sig  på  en  restaurang  i  staden  och  i  sin  säng  på 

sanatoriet:  ”Czas  mego  ojca  i  mój  własny  czas  już  do  siebie  nie  przystawały.”155 Liknande 

inkongruens, fast mellan tiden i och utanför skogen, förekommer också i ”Ormflickan” där det om 

natten under vilken födelsen ägde rum sägs att den var lång, ”[m]en den var ju också på samma 

gång stillastående, orörlig, flyttade sig inte” (s. 80). Ormflickans fader dör en höstdag i skogen, 

medan hon sitter utanför sin ombonade stuga vid havsbrynet. När folket i byn några dagar senare 

når fram till stugan ser den plötsligt ”hopfallen och övergiven ut som som ingen hade bott där på 

länge” (s. 87). Inte nog med det, de finner också en kropp, som skulle kunna vara ormflickans, fast 

nu ”en åldrad utmärglad kropp som […] nästan var förenad med jorden” (s. 88). Sådana brister i 

verklighetsöverensstämmelse är bara möjliga om skogen eller sanatorievärlden liksom drömvärldar 

är bortryckta från de naturlagar som styr den medvetna människans värld. I sagan är denna tidens 

relativitet  ett  vanligt  förekommande  grepp  när  världar  bortom  verkligheten  skildras,  t.ex. 

drömvärldar eller dödsriken.156 Detsamma gäller för flickans förpuppning i berättelsen ”Flickan och 

fjärilen”. I den korta berättelsen snabbspolas eoner av tid, något som framstår som en apokalyps 

passerar innan flickans hud spricker och frigör puppan. Själva puppan kan därmed likställas med 

skogen  eller  sanatorievärlden  som ett  dödsrike,  från  vilket  flickan  uppstår  för  en  ny  existens. 

Liksom fadern  trots  tidens  skiftningar  i  världen utanför  ändå erhåller  en möjlighet  till  förnyad 

154 Bak, 2012, s. 95f.
155 Schulz, 1964, s. 328.”Min fars tid och min egen tid överensstämde inte längre med varandra.”, s. 297.
156 Sadhana Naithani, ”Relativität der Zeit”, i Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und 

vergleichenden Erzählforschung, 1. Aufl., XI, red. Lotte Baumann, Kurt Ranke (Berlin 1977), s. 532f.
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existens på sanatoriet som reaktiverar ”przeszły czas z jego wszystkimi możliwościami a zatem i z 

możliwością wyzdrowienia”.157

Faderns  dödsprocess  tycks  vidare  utspela  sig  i  flera  olika  plan,  och  även  utanför 

sanatorievärlden.  I  ”Ostatnia  ucieczka  ojca”  [Fars  sista  flykt]  uppträder  fadern  plötsligt  som 

”rakiem czy wielkim skorpionem.”.158 Det nämns tidigare att fadern ”Umierał wielokrotnie, zawsze 

jeszcze  nie  doszczętnie,  zawsze  z  pewnymi  zastrzeżeniami”,  vilket  kan  tolkas  som ett  gradvis 

kroppsligt och själsligt förfall.159 Gentemot skaldjuret känner de närstående både ett visst äckel, men 

också medlidande inför dess hjälplöshet, t.ex. när det hamnar på rygg. Själva förvandlingen till en 

varelse som helt saknar yttre individuella karaktärsdrag kan också, liksom i ”Hur det kan gå till” ses 

som en  yttre  manifestation  av  förlusten  av  de  mänskliga  själsförmögenheterna.  Det  enda  som 

slutligen återstår hos fadern är en djurisk överlevnadsdrift som får sitt yttersta uttryck i en desperat 

flykt som äger rum trots att fadern är kokt och saknar ben. 

Karaktären Józef lyckas lämna sanatoriet, men inte den värld där sanatoriet existerar, vilket 

kan vara en antydan om att Józef gjorde resan till sanatorievärlden som en konsekvens av sin egen 

död. Återresan framstår som ett stort misslyckande i det att den aldrig leder till någon återkomst 

utan istället gör honom till en Karon-liknande karaktär som i egenskap av järnvägstjänsteman tigger 

småslantar  av  passagerarna.  Till  skillnad  från  episoden  med  vintersolståndet  i  ”Sklepy 

cynamonowe” skedde alltså inte någon pånyttfödelse genom vistelsen på sanatoriet, döden visar sig 

vara oåterkallelig och inte tillåta någon återkomst. Slutet för ormflickan är mer hoppingivande men 

samtidigt än mer gåtfullt, detta tack vare slutmeningens antydan om ett transcendent lämnande av 

den kroppsliga existensen för en för läsaren okänd tillvaro. Dessutom återfinns i ”Ormflickan” den 

ambivalenta ormen och förlossningsmotivet, som inte harmonierar med dödsrikesskildringen hos 

Schulz. Hur dessa bilder kan tolkas diskuteras närmare i nästa avsnitt.

4.2. Ormen och den ktoniska ambivalensen

Ormen bär på en omfattande ambivalens i det att den i myten både kan fungera som symbol för  

kaos och död, men även för liv och odödlighet.  Werner Bies anger  som exempel på den förra 

kategorin ormen Nidhögg,  den egyptiska underjordsormen Apophis  samt hunden Kerberos  vars 

rygg var täckt av ormhuvuden.160 Vidare fungerar ormen som en fullkomlig symbol för jorden och 

det  ktoniska.  Andra  ktoniska  djur,  t.ex.  hunden,  har  en  mer  enkel  symbolik  i  det  att  deras 

mångtydighet är begränsad.

157 Schulz, 1964, s. 317. ”reaktiverar […] det förflutna med alla dess möjligheter, och således också […] möjligheten 
att tillfriskna”, s. 284.

158 Ibid., s. 385. ”en kräfta eller en stor skorpion”, s. 357.
159 Ibid., s. 384. ”hade dött flera gånger, men aldrig helt och hållet, alltid med vissa förbehåll”, s. 356.
160 Werner Bies, ”Schlange”, Enzyklopädie..., XII, s. 35.
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Ormens omfattande symboliska betydelse diskuteras bland annat av Bergil som nämner att 

ormen fungerar både som symbol för läkekonsten, som metonymi för varelserna i flickans inre samt 

som jordande genom vilken ”jorden [..]  går  ut  på  segertåg  för  att  bota  sina  dödsdömda barn”

(s.  83).161 Tolkningarna av den bibliska urberättelsen,  i  vilken en orm förförde Eva,  har  befäst 

ormens ställning som representant för döden eller ondskan. Det tycks dock inte enbart vara i denna 

betydelse ormen i ”Ormflickan” ska förstås. Mer näraliggande är istället den kosmologiska bilden 

av ur-ormen som fungerar som en symbol för livsgrundande kaos; när guden slår ihjäl ormen sker 

enligt  Mircea  Eliade  den  ursprungliga  skapelsen  av  kosmos.162 Med detta  synsätt  blir  ormen  i 

berättelsen  till  en  symbol  för  kaoset  i  flickans  inre.  Att  flickan  blir  till  orm innebär  att  hon 

medvetandegör sina egna inre, mörka sidor, vilket sker vid födelsen i skogen. Ormen ses av Jung 

som  symbol  för  gränsöverskridande  och  ktonisk  transcendens  av  budskap  från  det  kollektivt 

omedvetna.163 Likaså kan den, som i Joh. 3:14 och medeltida alkemistisk litteratur, fungera som en 

Kristusallegori.164 Lynchmotivet i ”Ormflickans” slutskede, där byborna ger sig ut i skogen för att 

skada den som egentligen är deras välgörare,  tycks aktualisera detta.  Ytterligare en kristologisk 

parallell återfinns i att ormflickan dör, nedstiger i dödsriket, dvs. skogen, varpå hon genomgår en 

sista metamorfos som går att tolka som en himmelsfärd.

Om vi närmare betraktar ormflickans första möte med ormen beskrivs detta som att ”någon 

tog henne”, vilket resulterade i att hon föll till marken där hon ”vältrade sig av och an” (s. 59). 

Flickan blir därmed själv till orm för en stund, samtidigt som ormen fungerar som synekdoke för 

kaoset  och djurvärlden i  flickans inre (s.  56). Ormens ambivalens  gör att  den blir  en passande 

symbol för hur ljuset och mörkret existerar som ”tvillingverkligheter” (s. 60) i flickans inre. 

Även ur ett fenomenologiskt perspektiv är ormen intressant: Bachelard skriver om ormen att 

den är ”det mest jordiska av alla djur” och att den är ”den till djur förvandlade roten”.165 Ormen blir 

därmed  en  länk  mellan det  jordiska  och  helheten,  vilket  exempelvis  visas  i  de  mytiska 

föreställningarna  om  jorden  som  en  gigantisk  ihoprullad  sovande  orm  som  åskådliggör  den 

ovannämnda närheten mellan förintelse och förlossning.166 Jorden som sovande orm finns tydligt 

utskriven i berättelsen: ”Ormen är jordens dröm. När ormen väcks är det jorden som vaknar.” (s. 83) 

Ormen  symboliserar  vidare  ägandet  av  evigt  liv:  I  Gilgamesheposet  finner  exempelvis 

Gilgamesh en växt som gör den som äter växten ung på nytt. Växten stjäls emellertid av en orm, 

161 Bergil, s. 231f., samt not 65, s. 293 och Trotzig, s. 83.
162 Mircea Eliade, Myten om den eviga återkomsten: arketyper och upprepning (Ludvika 2002), s. 26.
163 C. G. Jung, Människan och hennes symboler (Stockholm 1984), s.154.  
164 C. G. Jung, Psykologi och religion (Stockholm 1998), s. 256, samt C. G. Jung, Psykologi och alkemi (Stockholm 

1999), s. 467.
165 Gaston Bachelard, Jorden och drömmerier om vila (Lund 1994), s. 244.
166 Ibid., s. 254f.
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som slingrar iväg och snart ömsar skinn.167 Skinnömsning förekommer också i ”Ormflickan”; den 

antyds både i scenen med föderskan och i slutet, när ortsbefolkningen hittar en utmärglad kropp 

bakom stugan där ormflickan hade bott. Den mytiska föryngring som förekommer i sagan tycks 

alltså vara nära kopplad till ormens ständiga föryngring genom skinnömsning. 

Jämte  hunden  spelar  ormen  i  mytologin  också  rollen  av  ktonisk  väktare,  gärna  av 

underjordiska hålor med skatter eller, återigen, evigt liv.168 Här finner vi en beröringspunkt med 

Schulz  ”Sanatorium  pod  klepsydrą”  genom  den  ”pies  […]  w  postaci  ludzkiej”  som  vaktar 

sanatoriet.169 Denna kan alltså som Brown påpekar i sin väktarfunktion likställas med Kerberos, 

men också  tänkas  representera  en  skugga av  Józefs  själv,  som en samling av  hans  mörka  och 

oönskade sidor.170 Det hundlika inre kaoset tränger fram ur det tillkämpat kontrollerat mänskliga: 

”Chwilami  potyka  się  o  kamień,  o  grudę  ziemi  i  wtedy  wskutek  wstrząśnięcia  twarz  jego 

natychmiast łamie się, rozpada, przerażenie wynurza się do połowy, gotowe do skoku, a tuż za nim 

wściekłość, czekająca tylko na moment, ażeby znów zamienić tę twarz w kłębowisko syczących 

żmij.”171 Schulz beskrivning lyfter inte enbart fram ormlikheten i ansiktet utan påminner även om 

Trotzigs skildring av den kaotiska djurvärlden bakom ”det mjuka vackra barnskalet”, i ormflickans 

inre; ”[d]juren kom fram och grep henne”, hon var ”en tusenfaldighet av skepnader, somliga med 

rasande grova klor” (s. 57). 

Den djurlika karaktären i Schulz berättelse tycks vara bortom all räddning; Józef lämnar 

honom  ju  i  faderns  rum  och  flyr  själv  ifrån  sanatoriets  vansinne,  något  som  blir  speciellt 

bekymmersamt om hundmannen skulle representera en bortträngd aspekt av Józef själv. Mannen är 

inkapabel till ett mänskligt samtal, varför den mänskliga ansträngningen inte når längre än till en 

strävan  efter  kontroll  över  ansiktsdragen;  ”czasami  próbuje  się  na  jego  twarzy  uformować 

zdziwiony,  podejrzliwy  […]  uśmiech”  eller  ”nie  może  się  uspokoić  i  opanować  rysów”.172 

Ormflickans väg är annorlunda i det att hon tycks integrera sitt kaotiska och mörka inre. När hon 

går till skogen ”på mångas vägnar” sker det som ett offer som förlöser den inre djurvärlden så att 

hennes kropp kan bli ”ormens och jordandens” (s. 78ff). Det ”videsnår som bildade en grotta” (s. 

80) där den mångtydiga föderskan befinner sig, är den numinösa, närmast underjordiska plats som 

tillåter  denna metamorfos  att  ske.  Ormflickan har  i  skogen lyckats  transcendera människolivets 

167 Gilgamesheposet, red. Taina Kantola (Stockholm 2003), s. 221f.
168 Jung, 1981, s. 370f.
169 Schulz, 1964, s. 337. ”hund […] i mänsklig gestalt”, s. 307.
170 Brown, s. 48f.
171 Schulz, 1964, s. 339. ”Ibland snubblar han över en sten eller jordkoka och då bryts hans ansikte omedelbart sönder 

till följd av chocken, faller isär, bestörtningen dyker upp till hälften, beredd till språng, och tätt efter den ursinnet 
som bara inväntar det rätta ögonblicket att på nytt förbyta detta ansikte till ett virrvarr av väsande huggormar”, s. 
309f.

172 Ibid., ”ibland försöker ett förvånat, misstänksamt leende […] forma sig i hans ansikte” eller ”[han kan] inte lugna 
sig och behärska sina anletsdrag”, s. 310.
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gängse begränsningar och förenats med skapelsens kreativitet, vilket senare signaleras av att hon 

”botade allt” (s. 83) när bygden börjar söka sig till henne med sina sjukdomar. 

Ormens  ambivalens  är  som  ovanstående  diskuterats  svår  att  knyta  till  någon  enhetlig 

mytologi och symbolik. Emellertid finns det ett tankesystem som uppvisar långtgående likheter med 

Trotzigs  saga,  nämligen  gnosticismen.  Enligt  denna  är  den  gammaltestamentlige  skaparguden, 

demiurgos, inte den ”sanna källan till gudomlig makt” utan en avundsjuk härskarande som ställer 

”falska  maktanspråk”.173 Att  uppnå  gnosis,  'insikt',  innebar  att  man  blev  medveten  om  detta 

förhållande, vilket skedde inom ramen för ett speciellt sakrament, ”förlossningen”, vilket frigjorde 

den invigde från demiurgens maktsfär.174 I detta spelar ormen en avgörande roll, eftersom det är i 

dennas gestalt som ”Förkunnaren” ger de första människorna kunskap om gott och ont.175 Ormen får 

”eine  vermittelnde  Funktion  zwischen  Transzendenz  und  Menschenwelt;  sie  ist  eine  Art 

dynamisches Prinzip der Erlösung”.176 Ormen drabbas i likhet med människan av syndafallet, men 

fungerar  i  det   gnostiska  trossystemet  som  en  ambivalent  representant  för  den  Helige  Andes 

kvinnliga aspekt som Sofia, visheten: ”Die Schlange wird zum Werkzeug der göttlichen ’Mutter’, 

der Weisheit, die am Übergang zwischen Licht und Finsternis ihren Sitz hat.”177 Även i berättelsen 

fungerar ormen som en förmedlare mellan den mörka, ambivalenta, djurvärlden i flickans inre och 

hennes förlossning i skogen. Den Schechina som ska uppenbaras i skogen blir då den gnostiska 

kvinnliga gudsgestalten, vilken kanske även uppenbaras i texten: ”Borta mellan träden syntes en 

mörk bortvänd gestalt. Det var en främmande kvinna. Det var inte modern. Den främmande pekade 

framåt in mellan träden.” (s. 81) Flickan blir själv orm och därmed förmedlare mellan det jordiska 

och den himmelska visheten,  vilket  yttrar  sig  genom att  hon är  ”hög och stor”,  uppfattas  som 

”fruktansvärd” och botar allt (s. 83). 

Även ”Flickan och fjärilen” innehåller i flickans förpuppning ett ktoniskt motiv.  Fjärilen 

nuddar flickans olika kroppsdelar varpå hon stelnar men samtidigt på något sätt tycks bli befruktad. 

I slutskedet spricker hennes hud och avslöjar en puppa. Puppstadiet är hos fjärilar ett mellanstadium 

mellan  larv  och  färdig  fjäril.  Puppan  framträder  i  och  med  att  larven  genomgår  sin  sista 

skinnömsning, liksom flickans hud spricker i berättelsen. Här kan man notera likheten med ormens 

förvandling i ”Ormflickan”. Även ormen ömsar skinn och i berättelsens slutskede återfinns flickans 

avlagda kropp samtidigt som hon själv simmar ut i ”den förlossade solen i vilkens ljus hon skulle 

brista” (s. 88). Formuleringen kan tyckas påminna om hur puppan brister när fjärilen frigörs och 

173 Elaine Pagels, De gnostiska evangelierna (Stockholm 1998), s. 97f.
174 Ibid., s. 97.
175 Ibid., s. 87f.
176 Marco Frenschkowski, ”Verführung als Erleuchtung”, i Tierverwandlungen: Codierungen und Diskurse, red. 

Willem de Blecourt, Christa Tuczay (Tübingen 2011), s. 19.
177 Ibid.
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kan  söka  sig  mot  solens  ljus.  Liksom mannen  i  ”Stadens  själ”  i  slutskedet  förvandlas  till  en 

gigantisk mås, kan man här anta att flickan kommer att förvandlas till en gigantisk fjäril. Frågan är  

dock om det då kommer att finnas något kvar av flickan i denna slutgiltiga fjäril. Bergil påminner 

om att förvandlingen till fjäril i texten är latent och att berättelsen sålunda kan spegla den kristnes 

syn på världen som något som ännu väntar på sin fullkomning.178 Fjärilsförvandlingen saknar de 

entydigt negativa konnotationer som finns för insektsförvandlingen i  ”Hur det kan gå till” eller 

måsförvandlingen i ”Stadens själ”. Även om en fjäril också är en sorts insekt tycks det inte vara till 

denna kategori av djur som Trotzig vill att vi ska relatera förvandlingen. Istället finner vi i fjärilen 

en liknande ambivalens som vid ormflickans förvandling till orm. Flickan kom i och för sig aldrig 

att  gifta  sig,  men  hon kan  också  sägas  ha  överlevt  den  apokalyps  som antyds  av  texten,  och 

därigenom likt ormflickan transcenderat livets och tidens gängse begränsningar. 

4.3. Teofaniska gestalter i exemplet ”Ormflickan”

I Schulz berättelser spelar fadern en mycket märklig roll; för den unge Józef framstår han som en 

mytologisk gestalt, en halvgud, ”demiurgos” eller skapare ”we własnej niższej sferze”.179 I andra 

sammanhang  blir  han  till  en  gammaltestamentlig  profet  som  härskar  över  en  tygbutik  som 

förvandlas till Kanaans land där folket ”złorzeczył i czcił Baala, i handlował”.180 När denne patriark 

efter många förnedrande metamorfoser väl dör blir det därmed en självklarhet att han inte går helt 

förlorad för de efterlevande. I jämförelse besitter ormflickans moder även hon förmågor som gör 

henne till mer än en vanlig människa; hon beskrivs som ”skydd mot döden”, som den som jagar 

undan ”allt som hade gift och skräck i klor och käkar” och som varande ”på-det-andra-sättet” (s. 

54f. och s. 83). Inte heller hon försvinner efter döden, utan dyker upp i ormflickans drömmar, fast 

som en mörk moder, ”i dödsgestalt”, och med kvävande ”döda händer” (s. 75). Modern är dock 

definitivt  borta  efter  ormflickans  misslyckande  i  läkekonsten  och  den  påföljande  skammen; 

”modern var död nu” (s. 77). I skogen möter ormflickan olika kvinnogestalter, men ingen av dem är 

modern, vilket understryks av berättaren (s. 81). Det finns alltså en noterbar skillnad i att Józefs 

fader närvarar i det som kan tolkas som dödsriket, men inte ormflickans moder. Hon är inte demiurg 

på samma sätt som fadern, utan snarare en gestalt genom vilken övernaturliga krafter kanaliseras. 

Om vi istället betraktar huvudkaraktärernas respektive förhållanden till  sina dominerande 

föräldrar bär dessa dock på betydande likheter. Ormflickan växer upp i moderns överbeskyddande 

och övernaturliga omsorger, ”skydd men också fängelse”, och i övertygelsen om att ”modern kunde 

inte dö” (s. 58f). Med tiden blir moderns beskydd för tryckande och ormflickan gömmer sig för 

178 Bergil, s. 216.
179 Schulz, 1964, s. 83. ”i en egen, lägre sfär”, s. 44. 
180 Ibid., s. 153. ”hädade och tillbad Baal, och handlade”, s. 115.
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henne när hon kallar på henne i drömmen (s. 66f). Ormflickans fader är uppfylld av sina världsliga 

bekymmer  och spelar  en  mycket  undanskymd roll  i  berättelsen,  han fanns ”nästan  inte  till  för 

henne” (s. 53f). Hos Schulz är förhållandet det omvända; Józefs moder är mestadels frånvarande i 

berättelserna, men när hon deltar framstår hon som en praktisk och världslig kvinna, i motsats till 

den  esoteriske  fadern.  Barnets  första  minnen  är  av  fadern:  ”Matki  jeszcze  wówczas  nie  było. 

Spędzałem dni sam na sam z ojcem w naszym, wielkim wówczas jak świat pokoju.”181 Men, under 

moderns  inflytande  går  denna  geniala  epok  förlorad:  ”Uwiedzony  pieszczotami  matki, 

zapomniałem  o  ojcu,  życie  moje  potoczyło  się  nowym  odmiennym  torem,  bez  świąt  i  bez 

cudów”.182 Den profetiske fadern fortsätter emellertid att vara upphov till mycket av den gåtfullhet 

som Józef upplever, men skildras i sina anföranden och sina misslyckade experiment av sonen med 

en ironi som, i faderns degraderade kräftliknande slutskede, övergår i avsmak, vilken kulminerar 

vid anblicken av honom på serveringsfatet, ”wielki i spuchnięty wskutek ugotowania, bladoszary i 

galaretowaty”.183 I och med Józefs vistelse på sanatoriet tycks hans livscykel slutas; barndomens 

ensamhet med fadern upprepas, men nu utan några som helst inslag av idyll eller magi. Gentemot 

Józefs misslyckande blir ormflickan den fullständiga motsatsen, i det att hon fullkomnar moderns 

förmågor och slutligen själv framträder som en teofanisk gestalt. Hennes kristuslika kvaliteter gör 

henne snarast jämförbar med den Messias-gestalt som hos Schulz manifesteras genom sin frånvaro. 

Motsatserna  hos  de  bägge  huvudpersonerna  understryks  även  av  hur  författarna  hanterar 

förvandlingsmotivet, som vanligen syftar till att tydliggöra vissa i den givna stunden dominerande 

egenskaper hos objektet. Det är vanligen den teofaniska gestalten som genomgår metamorfos, vilket 

i Schulz fall innebär fadern, och i Trotzigs fall slutligen ormflickan.

4.4. Maskinstaden och Babylonmotivet

Olov Hartman har i sin recension av I Kejsarens tid påpekat att: ”Dualismen i den här boken råder 

mellan köpstaden och skogen, mellan Kejsarens rike och ’jorden’.”184 Kejsarens rike får här sitt 

tydligaste  uttryck  i  staden,  som  den  plats  där  förtrycket,  makten,  ägandet  och  konformiteten 

manifesteras. I beskrivningarna av staden understryks smutsen, tomheten, förfallet och ensamheten 

–  t.ex.  sägs  i  berättelsen  ”Stadens  själ”  att  ”[d]et  var  en  storstad  med  smutsiga  gator,  i  det 

ökenartade uppsteg än ruiner än plötsligen blanka tomma nya husfasader.” (s. 7) Det lokala klimatet 

skapar dimmor som betonar avståndet mellan huskropparna och ger en känsla av att ”vart och ett 

181 Schulz, 1964, s. 162. ”Min mor fanns ännu inte då. Jag tillbringade hela dagarna med  min far i vårt rum, som den 
gången var stort som hela världen.”, s. 126.

182 Ibid., ”Förförd av min mors smekningar glömde jag bort min far, mitt liv slog in på en ny, föränderlig bana, utan 
högtider och under”, s. 127.

183 Ibid., s. 389. ”stor och uppsvullen på grund av kokningen, gråblek och geléartad”, s. 361.
184 Hartman, s. 600.
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hus levde isolerat  för sig självt som ett jättestort  förstummat men invärtes elektriskt vibrerande 

djur”  (s.  7f.).  Livlösheten  är  det  som huvudsakligen  präglar  staden,  som ”till  sin  uppbyggnad 

[bestod] av idel döda alltför stora tomma ytor, belysta och obelysta väldiga husväggar” (s. 8). Den 

typ av liv som staden ändå skulle kunna tänkas ge prov på är den form av själlöst liv som kan 

iakttas i en maskin. Dock inte i en aktivt arbetande, producerande maskin, utan i en maskin som 

avstannat  –  men  som  samtidigt,  paradoxalt  nog,  genom  sina  delars  livlöshet  och  förfall  har 

förmågan att blockera framträngandet av verkligt liv:  ”Staden var som en stor maskin: men som 

hade fastnat, blivit till orörlighet, avlagringar. Beståndsdelarna, idel döda eller avdödade material 

hade sakta invaderat den en gång levande slätten.” (s. 8) 

Ovanstående beskrivningar  ger  en bild  av stadens yttre  intryck,  dvs.  så  som staden kan 

upplevas utifrån av någon med distans och möjlighet till överblick, av någon som själv inte är en del 

av staden. Men staden skapar också en inre livsmiljö som är den där stadens invånare, berättelsens 

karaktärer,  måste  existera.  De  livsförutsättningar  som  staden  ger  bidrar  då  till  att  forma 

karaktärernas ”inre intryck” av staden, dvs. stadens slutna vardagsverklighet och dess återspegling i 

invånarnas psyken, vars isolering berättaren med insikt kan skildra.: 

Men det inre intrycket och verkligheten i det hela var någonting som milslånga betongkulvertgångar. Ett sken 

av oöverskådlighet: skuggor, flackande belysning – men blinddörrar, cirkelvägar. Det inre intrycket betydde att  

det hela i själva verket var trångt, låst, enkelt – en enkel formel. Och för den som en gång fångats i  det inre 

intrycket  var avskildheten mot omvärlden total. Ur denna dimension gick det helt enkelt inte att komma ut.  

(s. 9)

Det  finns  alltså  en  korrespondens  mellan  stadens  fysiska  verklighet  och  människornas  inre 

upplevelser av sina existensvillkor i det samhälle i vilket de lever – ”ett samhälle där ingenting var 

vad det gav sig ut för: där föga mer än den råa utmattningen på arbetsplatserna – och tröttheten 

under de nattsena eller morgontidiga transporterna från och till – var äkta och icke-sken” (s. 19f.). 

Dessa livsvillkor kan synas återkomma i en av de andra berättelserna, nämligen i ”På vissa platser i 

världen har yttersta domen redan ägt rum”, där bagarlärlingen, som tillhör stadens fattiga, avskilda 

folk, beskrivs just via sin trötthet – ”halvsovande” går han till arbetet mitt i natten, ”varken vaken 

eller sovande” (s. 108) arbetar han. 

Samhället beskrivs som ett ”övergångssamhälle” i en flytande osäker tid präglad av olika 

sorters  köpenskap,  mutor  och  angiveri.  En  tidigare  samhällsform  håller  på  att  försvinna  ,”de 

skulptur- och tronprypdda (sic!) husen, småhandlarnas arkader och saluhallar”, för att ersättas av 

något  annat,  nämligen  ”en  enorm  slät  stängd,  en  väldig  fönsterlös  tornbyggnad,  den  yttersta 

köpmakten” (s. 20). Fram träder en bild av en dystopiskt postmodernistisk stad som kombinerar 
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aspekter  av  produktionssamhället,  som  enligt  sociologen  Zygmunt  Bauman  karaktäriseras  av 

”konformitetsskapande övervakning och [...] anpassning till övervakningen”,185 men som samtidigt 

”har förvandlats till en marknad” och befolkas av människor som själva blivit till konsumtionsvaror, 

eller  ”kommodifierats”.186 Denna speciella  typ  av  samhälle  återfinns  även i  ”På  vissa  platser  i 

världen har yttersta domen redan ägt rum” och i ”Björnen”, och har av Trotzig själv beskrivits med 

orden: ”Utnyttjandesamhället. Fasad- och förträngningssamhället. Det enhetliga överjags-samhället. 

Samhället  som  förnekar,  opererar  bort,  avstöter.”187 Citatet  tar  emellertid  fasta  även  på  en 

psykologisk aspekt av samhället; att staden undantränger icke önskvärda delar av sig själv. Hela 

staden  blir  alltså  en  medveten  individ  som i  analogi  med  huvudpersonen  plågas  av  de  ur  det 

omedvetna framträngande sprickbildningarnas symptom. 

Stadens  fullständiga  fokus  på  det  materiella,  den  andliga  isoleringen,  utmattningen, 

resignationen och det enkla tillfredställandet av de köttsliga drifterna leder oss emellertid in i ett 

motsatspar  som formulerades  av  Augustinus  i  De civitate  Dei,  det  mellan  gudsstaden  och den 

världsliga staden. Den världsliga staden, Babylon, vars namn Augustinus enligt van Oort härleder 

till  confusio,  behärskas  av  temporaliteten,  döden,  dyrkan  av  det  materiella,  gudsförnekelse, 

köttslighet, medan dess antites gudsstaden, Jerusalem, framför allt är ett andligt tillstånd som råder i 

det  inre  hos  dess  innevånare  som fortfarande  vandrar  i  sin  pilgrimsfärd  på  jorden.188 I  denna 

pilgrimsfärd står de utanför det liv som behärskar den omgivande världsliga staden. Ting brukas 

som medel för att uppnå det högre goda, men kan inte njutas för sin egen skull. Karaktärer med 

detta självvalda och medvetna utanförskap är dock svåra att  finna i  Trotzigs berättelser.  Istället 

återkommer hon ständigt till de undanträngda, till dem som av olika skäl inte förmått underordna 

sig  ”dödsanden”  (s.  12),  dess  onda  vilja  och  Babylon-stadens  brutala  maskin-  och 

utnyttjandeverklighet. Att man bakom bilden av staden kan skönja maskinen och det mot människan 

fientliga bekräftas av Trotzigs egna uttalanden i intervjuer: ”Staden är en symbol för maskinen, hon 

kallar  den  maskinstaden,  straffstaden.”189 Babylon-staden  återfinns  även  i  ”Björnen”  där 

temporaliteten  tydligt  framhävs  genom  urtavlan  på  klocktornet  ovanför  marknadsplatsen  där 

kommersen  äger  rum.  Platsens  onaturliga  perversion  visas  ytterligare  genom  det  omedvetna 

kraftfulla motstånd som finns inom björnen mot de rörelser han tvingas utföra, ”marken och jorden 

själv stiger upp i hans kropp och tynger den så att den blir ett stort berg” (s. 137).

Hos Schulz finner vi i ”Ulica Krokodyli” en stadsbeskrivning som bildmässigt påminner om 

185 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv (Göteborg 2008), s.68.
186 Ibid., s. 67.
187 Trotzig, 2008, s. 363.
188 Johannes van Oort, Jerusalem and Babylon: a Study Into Augustine's City of God and the Sources of His Doctrine 

of the Two Cities (Leiden 1991), s 116 f.
189 Palmgren, s. 35.
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den  som  Trotzig  ger.  Krokodilgatan  är  ett  ”dystrykt  przemysłowo-handlowy  z  podkreślonym 

jaskrawo  charakterem  trzeźwej  użytkowości”,  som  lär  vara  inspirerat  av  de  förändringar  som 

förstadsgatan ulica Stryjska genomgick under oljeboomen som drabbade Drohobycz under början 

av 1900-talet.190 Övergångssamhället, där stadens gamla hedervärda köpmannaskap får konkurrens 

av  en  ny  sorts  kommersialism,  skildras  med  Artur  Sandauers  ord:  ”[S]tare,  ’pełne  solennej 

ceremonialności’ metody handlu nie mogły się ostać wobec niewybrednej reklamy, solidne towary – 

wobec tandety.”191 Området kring Krokodilgatan är endast bristfälligt utritat på kartor, det beskrivs 

som ”bujna, lecz pustą i bezbarwną wegetacją tandetnej, lichej pretensjonalności” , hyreshusen är 

”tanie”,  ”marnie  budowane  kamienice  o  karykaturalnych  fasadach  oblepione  monstrualnymi 

sztukateriami  z  popękanego  gipsu”  eller  portaler  som  är  ”nędzne  imitacje  wielkomiejskich 

urządzeń”.192 Denna  erbarmliga  stadsdel  har  en  egenart  som  kanske  tycks  förbryllande  i 

sammanhanget, nämligen ”brak barw”, som liknas vid gråheten hos ett annonsblad där det bland de 

tråkiga  kommersiella  rubrikerna  ”zagnieździły  się  pasożytniczo  podejrzane  anonse,  drażliwe 

notatki, wątpliwe ilustracje”.193 Ingenting är vad det tycks vara – en tygaffär full av imitationer visar 

sig vara ett antikvariat för pornografiska ting och därefter bordell för att i slutändan förfalla till inte 

mycket mer än besökarens fantasier. Husen verkar byggda av kartong och människorna utgör en 

märkligt  individlös  massa,  ”jakiegoś  sennego  korowodu  marionetek”,  som  flyter  förbi  ”w 

splątanym, łagodnym zgiełku, nie dochodząc do zupełnej wyrazistości”.194 Gatans spårvagn tycks 

vara gjord av papier-maché och de väntande på stadens lilla  tåg tycks ha ansikten ”jak szereg 

bladych masek z papieru”.195 Berättaren påpekar emellertid att  områdets viktigaste kännetecken, 

dess hemlighet, är att ”nic w niej nie dochodzi do skutku, nic nie dobiega do swego definitivum”. 196 

Allting imiterar, antyder, påbörjar eller tycks vara något. Med metaforer från växtriket liknas de 

plötsliga nyckerna vid ogräs och spirande raggig vallmo som vissnar ner eller ”rozsypują się w 

popiół” innan de kan nå någon form av förverkligande.197

Den yttre beskrivningen av staden harmonierar på många sätt mellan Schulz och Trotzig. I 

bägge fallen finner vi ett nyttoperspektiv där staden finns till som bostads- och handelsplats. Rent 

190 Schulz, 1964, s. 122. ”ett handels- och industridistrikt med starkt framhävd saklig nyttokaraktär.”, s. 84.
191 Sandauer, i Schulz, 1964, s. 23. ”de gamla av ’högtidligt ceremoniel’ präglade handelsmetoderna blev 

utkonkurrerade av den smaklösa reklamen, och de rejäla varorna av skräpet” (egen övers.).
192 Schulz, 1964, s. 123. ”frodig men tom och färglös vegetation av undermålig, erbarmlig anspråksfullhet”, ”billiga”, 

”uselt byggda” och har ”karikatyrmässiga fasader” med ”monstruösa stuckaturer av sprucken gips” eller portaler 
som är ”eländiga imitationer av storstadens elegans”, s. 84f.

193 Ibid., s. 124. ”prospekt med trista kommersiella meddelanden bland vilka det parasitiskt hade nästlat sig in 
misstänkta annonser, skabrösa notiser, tvivelaktiga illustrationer”, s. 86.

194 Ibid., s. 128. ”en sömnig procession av marionetter” som flyter förbi i ”ett sakta sorl, som aldrig når sin fulla 
skärpa” och ”ett sakta sorl, som aldrig når sin fulla skärpa”, s. 89f.

195 Ibid., ”som en rad bleka pappersmasker”, s. 91.
196 Ibid., s. 131. ”ingenting någonsin slutförs eller når sin definitiva form”s. 92.
197 Ibid., ”faller sönder till aska”, s. 93.
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mänskliga  trivselaspekter  är  underordnade.  Miljön  är  hermetisk,  sluten  och  labyrintisk  och 

färgskalan är grådaskig och smutsig. Materialen är tillfälliga, undermåliga och sönderfallande – hos 

Schulz  sprucken gips,  kartong och papper  och hos  Trotzig  någon erbarmlig  betong,  plågad av 

ständiga  sprickbildningar.  Formerna  är  rektangulära  vilket  hos  Schulz  ger  ett  kulissartat  och 

tvådimensionellt  intryck och hos  Trotzig en bild  av tomhet  mellan släta,  identiska huskolosser. 

Människorna  blir  avindividualiserade  –  till  marionetter  eller  uttryckslösa  pappersansikten  hos 

Schulz, och till en hjord hos Trotzig.  Skildringen av karaktärernas inre psykologi, deras tomhet, 

slutenhet  och  undanträngningar  som harmonierande  med  staden  skiljer  emellertid  Trotzig  från 

Schulz. De till det yttre harmonierande bilderna tolkas av Trotzig in i ett för henne specifikt mönster 

som kan synas ha beröringspunkter med Babylonmotivet,  där staden och dess  kaos, skräck och 

mörker blir till en metafor för hopplösheten och för den mekaniska samtidsvärlden i en eskatologisk 

tid.

4.5. Fåglar som dödssymbol

Den i  ovanstående  avsnitt  diskuterade  stadsbilden hos  Trotzig  innehåller  emellertid  inte  enbart 

människor, utan även fåglar. I motsats till de ktoniska djuren finns hos mås- och rovfåglarna i  I  

Kejsarens tid ingen ambivalens; de är entydigt negativa, vilket är speciellt tydligt i ”Stadens själ”.  

Måsarna har ”löjlig uppsyn” beskrivs som ”avskrädesfylld[a]” och ser med ett öga som ”glödde 

kallt rött” (s. 18). Det antyds att måsarna för mannen i berättelsen genom sin höga flykt fungerar 

som frihetssymboler; berättaren motsäger emellertid giltigheten av denna bild genom att påtala att 

de  drivs  av sin  ”hunger”  som är  ”omättlig”,  ”otillfredställbar”  men som ”gör  den oförtröttliga 

övervakningen högt uppifrån möjlig” (s. 28). Måsarna är slavar under det avskräde som de måste 

livnära sig på, vilket mannen inbillar sig är makt; han ser bara deras ”överblick” med en blick ”kall 

och stark”, deras liv som ”styrka och ätande” (s. 29). Den till synes  positiva konnotation, i vilken 

fågeln tycks sammankopplas med frihet och överblick i sin flykt mellan huskolosserna eller långt 

över  hustaken,  är  därmed  egentligen  negativ,  då  den  är  bunden  till  mannens  förvrängda 

livsuppfattning.  Han beundrar fåglarna för deras frihet men fruktar dem för ”avskrädet de måste 

mätta sig med” (s. 7). Han bor i ett av stadens många höghus, varifrån han i eftertraktad avskildhet 

har både ”utblick och överblick” (s. 19). 

Hos Schulz spelar fåglar en viktig roll som attribut till den excentriske fadern, som själv 

skildras som fågel- eller gamlik. I berättelsen ”Ptaki” ur Sklepy cynamonowe börjar Jakub föda upp 

märkliga exotiska fågelarter på hemmets vind. Fåglarna jagas bort av Adela i slutet av berättelsen 

men  deras  ättlingar  återkommer  senare  i  ”Noc  wielkiego  sezonu”.  Dessa  beskrivs  då  som 

degenererade,  vanskapta,  gjorda  av  papper,  utan  innehåll,  livlösa  och  blinda.  Samtidigt  är  de 
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förvuxna med böljande färggranna fjäderdräkter, deras livskraft  återfinns endast i det yttre: ”Cała 

żywotność tych ptaków przeszła w upierzenie,  wybujała w fantastyczność.”198 När befolkningen 

kastar sten på dem faller de till marken som formlösa fjäderhögar. 

En jämförelse mellan Jakubs fåglar och fiskmåsarna hos Trotzig visar, liksom tidigare för 

stadsbilden, på hur det som hos Schulz är erbarmligt, tomt, ytligt och kulissartat hos Trotzig övergår 

till något perverst, skräckfyllt och illvilligt, men likaledes vanskapt: ”Detta fågelslag är en glupsk 

förädling eller pervertering av de vanliga: det är bundet till avfall, övergivet eller förbrukat. […] 

Fågeln måste äta oavlåtligt, utan uppehåll […]. Han känner en fruktansvärd skräck för det som rör 

sig därnere och som han måste dyka ner i för att få föda.” (s. 28f.) Fiskmåsarna hos Trotzig livnär 

sig av avskrädet, dvs. skalen, och hungern efter detta blir deras enda, falska, livsytttring.  Detta 

medför  att  fåglarna  hos  Trotzig  liksom hos  Schulz  i  sig  själva  är  innehållslösa  skal,  de  är  en 

lögnskapelse som leder till en falsk förståelse av vad liv är.

Användandet av benämningar kretsande kring skaltanken, som ”mörker och sönderfallande 

skal”, ”skalmassan” och ”skal-staden”, har som vi sett i diskussionen ovan en direkt koppling till  

den kabbalistiska mystiken (s. 10, s. 16, s. 29). Liksom man har velat tolka väntandet på tåget i 

”Ulica Krokodyli” som ett väntande på Messias, kan man även i ”Stadens själ” ana en väntan på 

förlossning. En återkommande bild i berättelsen visar hur själva staden tycks vilja sprängas av en 

inre  ohejdbar  livskraft  (s.  10).  Huvudpersonen  släpper  emellertid  inte  fram livet,  han  blir  inte 

förlossad utan förvandlas till en enorm fiskmås som flyger ut genom fönstret och därefter hemsöker 

ensamma prostituerade: ”Livet är sprängande rötter. Men han var skal.” (s. 42) Metaforen drivs så 

långt att den blir en förvandling. Olov Hartman påminner om att förvandlingen till mås är orättvis 

såtillvida att det egentligen är måsarna som via sitt parasiterande på människosamhället blivit som 

människor och därmed ”håller på att förlora sin plats i skapelsen”.199 För att Hartmans människobild 

inte ska bli oriktig måste den förstås utifrån den förödda form av liv som skildras i ”Stadens själ”, 

där det egentligt  mänskliga förträngts och där ”könet inte längre [är] rörelser för livet utan för 

döden” (s. 21).  Men så förvandlas mannen inte heller till en vanlig mås, utan till en jättemås som 

framstår som en yttersta mutation framavlad av de speciella förutsättningar och den apokalyptiska 

miljö som råder i sagan. Det är en mås som inte längre livnär sig på livets avfall utan på livet självt, 

fast i berättelsens perverterade tappning där måsen är en metafor för könet och där könet tjänar 

döden. 

Bilden av förvandling till  ett  flygande djur i  jätteformat återfinns  hos Schulz i  novellen 

”Martwy sezon” [Dödsäsongen], där biträdena i faderns tygbutik fördriver tristessen i sommarhettan 

198 Schulz, 1989, s. 103.”Dessa fåglars hela livskraft hade satt sig i fjäderdräkten, flödat över till något fantastiskt.”, s. 
118.

199 Hartman, s. 599.
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med att  driva  med en  fattig  landstrykare  som tittat  in  i  affären  och tiggt  tobak.  Fadern  Jakub 

kommer in just när tiggaren till biträdenas elaka förtjusning är i färd med att hoppa jämfota på 

butiksdisken. En märklig interferens inträder mellan den demiurgiske fadern, skapare av dött och 

tomt liv, och flugorna som är ofrånkomligt närvarande i de dallrande heta galiciska sommardagarna. 

Biträdenas ”brak powagi i zrozumienia dla wysokich trosk ojca”200 fungerar som ett vanhedrande av 

faderns skapelse, hans höga ideal och hans ”głód doskonałości”,201 och därmed som ett vanhedrande 

även av själva fadern. I takt med den stigande sommarhettan och faderns därav stegrade plågor; 

”skurczony boleśnie,  wycieńczony diareą”  och slutligen  ”na  granicy obłędu” intensifieras  även 

”wściekłość much”.202 Faderns skam, skräck och ilska får ett kroppsligt uttryck i att han förvandlas 

till  ett  jätteexemplar  av  den  ”zwyrodniała  rasa  much  sklepowych,  skłonna  do  dzikich 

niespodzianych mutacyj” som ”obfitowała w osobniki zdziwaczałe”.203 Förvandlingen framstår för 

de närvarande inledningsvis som en hedersam utväg, då det nämns att de kände lättnad över att 

fadern  ”znalazł  jednak  to  wyjście  z  głębokiego  blamażu”  och  att  de  beundrade  hans 

”bezkompromisowy heroizm”.204 Fadern lyckas emellertid inte återgå ur förvandlingen och när den 

blir alltför utdragen och alltför vädjande till de övrigas medlidande tröttnar de: ”[Czy] nie mógł 

znaleźć więcej hartu ducha, więcej godności, ażeby go znieść bez skargi?”205 Förvandlingen förirrar 

sig in i en tigande tystnad av pinsamhet och hopplöshet. 

Vid en jämförelse mellan måsarna hos Trotzig och flugorna hos Schulz är det intressant att 

bägge är avfallsdjur som livnär sig av sopor och dött material. Både flugorna och måsarna beskrivs 

som muterade och vanskapta. Liksom mannen i ”Stadens själ” befinner sig i relation till måsarna 

har även fadern i den korta berättelsen ett nära samband med flugorna. De bägge förvandlingarna 

till  jättedjur  framstår  som analoga  i  det  att  de  inträder  som ofrånkomliga  konsekvenser  av  de 

tidigare omständigheterna i berättelserna. Men, medan mannens förvandling till mås framstår som 

en evig konsekvens av hans slutliga förnekande av det mänskliga – att han var skal, är faderns 

förvandling blott en stundens överreaktion och pinsamhet. Motiven liknar varandra, men personerna 

som genomgår förvandlingarna är  helt  olika.  I  nästa  avsnitt  diskuteras  vidare hur den dödslika 

tomheten hos Trotzigs karaktär samexisterar med staden där han bor.

200 Schulz, 1964, s. 301. ”lättsinne, brist på allvar och förståelse för fars höga ambitioner”,s. 268.
201 Ibid., s. 295f. ”hungern efter fullkomning”, s. 263.
202 Ibid., s. 298. ”hopkurad av smärta, utmattad av sin diarré”, ”på vansinnets brant”, ”flugornas raseri”s. 264f.
203 Ibid., s. 299. ”degenererade ras av butiksflugor, som hade en benägenhet för vilda och oväntade mutationer, 

överflödade av bisarra individer”, s. 266.
204 Ibid., s. 302. ”funnit denna utväg ur sin stora blamage”, ”kompromisslösa heroism”s. 269.
205 Ibid., s. 303. ”[K]unde han då inte finna större själsstyrka, mera värdighet, så att han kunde uthärda det utan 

klagan?”s. 270.
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4.6. Människan i maskinstaden

I Trotzigs persongalleri finns en speciell sorts människa som beskrivs som ”glädjelösheten i sig 

själv,  […]  sinnebild  för  den  nya  tidens  människa”  som  ”ställer  sig  på  maskinernas  sida”,  är 

”framstegsmänniskan,  karriäristen  som  kräver  kontroll  av  tillvaron”  samt  ”förnekar  […]  sitt 

ursprung”,  ”förnekar  impulsen”  och  därutöver  ”framkallar  förstörelse”.206 Huvudpersonen  i 

”Stadens själ” är en sådan människa. Först och främst beskrivs han som ”löjlig” (s. 7), därför att han 

saknar en överensstämmelse mellan det som han vill  vara och klär ut  sig till  och det som han 

faktiskt är, för att hans ansikte inte ”passar ihop med sig själv” (s. 42). Mannen har två arbeten som 

bägge kännetecknas av en påtaglig ofruktsamhet,  ett som fotograf på en porrklubb och ett som 

polisangivare; de bägge garanterar både ”ett närmande, en intimitet, ett sätt att komma nära intill  

och in i människor”, men samtidigt en närhet som äger rum ”utan risk, utan att ta skada: utan att 

dras  in,  dras  ner”  (s.  19).  I  sin  ensamhet  i  lägenheten  faller  det  sig  ”naturligt  att  vänner  eller 

kärleksförbindelser hade denne man överhuvudtaget inte” (s. 18), utan istället känner han största 

motvilja mot de tillfällen då han måste ge sig ner i ”den fientliga mörkklädda människolabyrinten” 

(s. 27) i staden. Måsarna, som måste dyka ner i avfallet för att tillfredsställa en oavlåtlig hunger, blir  

till metaforer för mannens kluvna liv högt uppe i lägenheten: ”Ett liv var styrka och ätande. Ett 

annat var skräcken.” (s. 29) Det finns i texten också något som betecknas som ”det andra” eller 

”de andra” (t.ex. s. 18, s. 27), eller det ”andra livet” (s. 16), och som kan tolkas som de kaotiska, 

okontrollerbara och sönderfallande tendenserna i den beskrivna världen och i mannen själv. Både 

samhällets och mannens alla kontrollmekanismer tycks gå ut på att skydda sig mot detta hotfulla 

och obegripliga andra, som eventuellt kan vara själva livet, ty ”[l]ivet är sprängande rötter” (s. 42). I 

sin  strävan  att  skapa  ordning  och  struktur  i  sitt  inre  kaos  låter  mannen  enrollera  sig  som 

polisangivare, vilket skänker tillfredsställelse och en känsla av existentiell mening i synen på sig 

själv som en ”prisma-del av ett stort allskådande mot allas bästa och det yttersta goda syftande öga” 

(s. 29). Som uppgiftslämnare kommer han i ett ”närings- och andningssamband” (s. 29) med det 

polisiära  säkerhetsorganet  och  kan  sålunda  återigen  liksom  måsarna  sägas  livnära  sig  på  den 

sönderfallande staden och dess samhälle. Nödvändigheten att regelbundet gå ner till marken är ett 

ständigt  orosmoment,  tillsammans  med  en  ofrånkomlig  inkräktare,  nämligen  könet  –  en 

”fågelliknande glatt och hal narr som uppsluppet vandrade omkring upp och ner ute på golvet” (s. 

17). I mannens överblickbara, kontrollerade värld blir könet till en farlig fiende eller förrädare som 

verkar ”inom-jaget-jagare-jägare” (s. 17) i hans ”eget kött och blod” (s. 18). I det kärlekslösa och 

likgiltiga  samhälle  som skildras  i  texten är  könet  förenat  inte  med skapandet  av liv,  utan med 

livlöshet och död, något i vilket ”den ensamme flämtande skräckslagen [går] under” (s. 21). De 

206 Palmgren, s. 36.
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bilder  som  framträder  i  mannens  inre  när  han  behärskas  av  könet  är  idel  livlösa  poser  från 

fotograferingsarbetet  på  porrklubben  (s.  25).  Måsarnas  skri  och  överblicken  från  fönstret  över 

stadsnattens likaledes ”obevittnade okontrollerade händelser och handlingar” är i sådana stunder 

mannens räddande tillflykt (s. 25). 

Den vuxne  Józef  i  ”Sanatorium pod  Klepsydrą”  har  i  sin  observerande  ensamhet  vissa 

likheter  med mannen i  ”Stadens själ”.  Han observerar  fadern,  sanatoriet  och stadslivet  med en 

utifrån-blick  som sällan  röjer  något  deltagande  i  de  aktuella  skeendena.  Karaktären  bär  på  en 

meningslöshet och oduglighet som kommer fram speciellt  i  umgänget med fadern.  Inte ens när 

staden invaderas av en fientlig armé och fadern ger sig iväg för att bevaka sin affär tycks sonen vara 

behövd, ”[n]ie potrzebujesz mi towarzyszyć; będziesz mi tylko przeszkadzał”.207 Också den vuxne 

sonens sexualitet är undertryckt, speciellt i  jämförelse med faderns förföriska aktivitet gentemot 

tjänsteflickorna under Józefs barndom. Under hans vistelse i sanatorieriket kommer, med faderns 

markerade  ogillande,  ett  eftersänt  brev om en utebliven  leverans  av en  pornografisk skrift.208 I 

brevet medföljer i stället en byggsats till ett teleskop i papper ”na kształt długiego auta” med vilket 

han först spionerar på en tjänsteflicka på sanatoriet och därefter likt ”wielka czarna gąsienica” gör 

en skandalös utfärd ur affären.209 Men medan mannen i ”Stadens själ” tycks leva i en självvald 

isolering  och  distans  gentemot  sin  omgivning  är  Józefs  voyeurism  snarast  påtvingad  av  hans 

underlägsenhet  gentemot den aktive  fadern.  Hela  det  system av analogier  mellan  mannens och 

samhällets  bortträngnings-,   kontroll-  och  övervakningsmekanismer  som  vi  finner  hos  Trotzig 

saknas också hos Schulz. Skildringen av det psykologiska sönderfallet drivs mycket längre än till en 

sons underlägsenhet gentemot fadern.

En antydan till den förklädda människotyp som skildras i ”Stadens själ” finner vi däremot 

hos köpmännen i ”Ulica Krokodyli”. Dessa manifesterar just den otydliga gräns mellan varuutbud 

och prostitution som Trotzig beskriver  och som hos Schulz  karakteriseras  av att  försäljarrollen 

slipprigt och obemärkt glider över i att försäljaren bjuder ut sig själv. Affärsbiträdet i tygaffären 

beskrivs  som  ”smukły  młodzieniec,  zadziwiająco  usłużny,  giętki  i  nieodporny”  samt  ”pełen 

zrozumienia dla najintymniejszych poruszeń klienta”.210 Tygaffären visar sig dock vara ”fasadą, za 

którą kryła się antykwarnia, zbiór wysoce dwuznacznych wydawnictw i druków prywatnych”, som 

till  slut  övergår  till  att  likna  en  bordell  med  affärsbiträdet  och  de  kvinnliga  expediterna  som 

prostituerade.211 Men eftersom ”Ulica Krokodyli” är ett kvarter där ”nic w niej nie dochodzi do 

207 Schulz, 1964, s. 336. ”Du behöver inte följa mig: du är bara i vägen”, s. 306.
208 Ibid., s. 324.
209 Ibid., s. 324f. ”en lång bil”, ”en stor svart larv”, s. 293f.
210 Ibid., s. 125.”en smärt yngling, häpnadsväckande tjänstvillig, smidig och motståndslös”, ”full av förståelse för 

kundens intimaste rörelser”, s. 86f.
211 Ibid., s. 125f. ”en fasad, bakom vilken dolde sig ett antikvariat, en samling högst tvetydiga utgåvor och 
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skutku, […] wszystkie ruchy rozpoczęte zawisają w powietrzu”, är även tygaffären, affärsbiträdet 

och expediterna, liksom människorna hos Trotzig, skal och sken – ”det tömda jaget” (s. 35).212 

En  annan  mycket  konkret  bild  av  hur  den  levande  människan  går  under  i  den 

människofientliga maskinstaden finns i ”Hur det kan gå till”, där en liten stad ockuperas av beridna 

trupper som refereras till med uttrycket ”de mörka bepansrade” (s. 91). Även om stadslivet ytligt 

sett  framstår  som  oförändrat,  jämfört  med  tiden  innan  ockupationen,  sker  ändå  något  med 

mentaliteten hos människorna. De bepansrade visar sig sällan, bara när ”instängdheten i borgen […] 

[blir] övermäktig” ger de sig ut på räder efter flickor i staden. Flickorna återvänder utan att säga 

något  om  vad  de  sett  eller  vad  de  varit  med  om.  Genom  sin  fysiska  frånvaro  blir  alltså  de 

bepansrade så mycket mer närvarande i det kollektiva samhällets inre liv. En dag inträffar emellertid 

en förändring:

Men en dag var det en flicka i staden som tyckte sig höra något. Hon tyckte sig höra något i tystnaden 

uppifrån borgen. Det var en klar dag med hög sol över havet. Hon tyckte sig höra ett annat slags ljud eller 

brist på ljud. Från havet kom en frisk färsk saltlukt farande, på gatorna torkade morgonfukten upp och 

stenläggningen lyste barnsligt nytvättad. Hon beslöt sig för att gå upp till borgen. (s. 92f.)

I  textavsnittet  ovan  har  en  fullständig  omkastning  av  sagans  tryckande  atmosfär  inträffat.  En 

omkastning som blir  skönjbar  via  sinnesintryck som förmedlar en stämning av förändring eller 

pånyttfödelse:  ”klar  dag  med  hög sol”,  ”frisk  färsk  saltlukt”,  ”morgonfukten”  som torkar  upp, 

”stenläggningen  [som]  lyste  barnsligt  nytvättad”.  Framför  allt  är  det  dock  avsaknaden  av 

hörselintryck  som påverkar  flickans  uppmärksamhet.  Dessa  är  emellertid,  till  skillnad  från  de 

objektivt  verifierbara  syn-  och  luktintrycken,  något  som  manifesterar  sig  i  flickans  inre. 

Nyckeluttrycket ”tyckte sig” gör flickans upplevelse till något unikt, till något som hon inte delar 

med  resten  av  staden.  Den  radikalt  annorlunda  möjligheten  avspeglar  sig  i  tystnaden  och  i 

avsaknaden av världens ljud, något som inleder oss i en sakral sfär och som gör flickan till  en 

mottagare av en religiös uppenbarelse. Väl uppe i borgen möter hon stora döende insekter från vilka 

stiger en tystnad ”med en kärna av ljud” (s. 93). Ljudet påminner om ljudet från en bikupa, fast  

”väldig  som  om  det  var  själva  världens  kärna  och  byggnadsstomme  som  hade  besatts  och 

infiltrerats” (s. 93). När hon kommer ned till staden möts hon av en tystnad som är ”tät, fast, tydlig  

som en kropp” (s. 93). Själva tystnadens negativitet blir så påtaglig att den får en egen gestalt och 

därmed skapar ett subjekt av påtagligt ond vilja. 

Flickan döms för att vara ”besmittad och för att ha förgripit sig på den högsta Makten” till  

privattryck.”, s. 87.
212 Schulz, 1964, s. 131. ”ingenting [...] någonsin slutförs, ingenting når sin definitiva form, alla påbörjade rörelser blir 

hängande i luften”, s. 92.
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att bli levande begravd (s. 94). När hon under begravningen tittar upp mot åskådarmassan ser hon 

att de har insektsansikten. Flickan är en bild av den ”vanligaste människan” mot vilken står Makten, 

i vars tjänst människorna upphör att vara människor.213 Parallellen mellan de bepansrade och stora 

insekter manifesterar återigen skaltanken, där pansaret/skalet döljer en inre tomhet, suddar ut alla 

individuella  särdrag och gör  skalets  bärare till  viljelösa maskiner  under  den dominerande onda 

viljan.  Flickans vandring in  i  slottet  genom de magiskt  öppnande sig portarna ger  ett  drömlikt 

intryck och förmedlar en känsla av uppenbarelse om den verkliga sanningen om borgen, som ju i 

likhet med dess bepansrade invånare kan ses som omgärdad av skal, i form av murar. Men, när 

flickan nu tränger in genom de allt djupare strukturerna av skal finner hon inget annat än tomhet. 

Genom den uppenbarelse som blivit hennes avtäcker hon därmed maktens tomhet i ett  närmast 

messianskt inträdande i dess egna domäner. Det pånyttfödda hoppet har emellertid förbigått stadens 

förstockade människomassa, som istället låtit sig uppfyllas av de tystnadens och bortvändhetens 

strukturer som Makten förkunnat. Förvandlingen till insekter blir en kroppslig manifestation av den 

stagnerade likgiltigheten, själlösheten och den ”blytysta skräcken” i massans inre – hos människor 

som ”ska förbli ting, arbetskraft, maskindel bland maskiner”, eller som vidare ”ska förbli något som 

inte har vilja och frihet: något som inte är människa: föremål, lastdjur, en summa för produktionen 

utnyttjbar energi”.214

Bilden av hotfull invaderande trupp finner vi även i ”Sanatorium pod Klepsydrą” där en 

rebellgrupp iklädda svarta civila kläder och cylinderhattar, men beväpnade med karbiner, tigande 

marscherar in i sanatoriestaden. Även hos Trotzig sker inmarschen under en bister tystnad  som 

smittar av sig på staden där ”vakthundarna teg”, ”tystnaden [var] fullkomlig”, inte ”ens andetagen 

förnams”  och  det  var  ”som   om  hela  staden  ett  ögonblick  upphört  att  leva”  (s.  91f).  De 

inmarscherande är  i  Schulz-texten delvis bekanta för stadsinvånarna,  men våldet  har gjort  dem 

primitiva; när någon i truppen känns igen av en invånare tystas det glada utropet ”przez grozę 

pochylonych luf”.215 Efter inmarschen börjar invånarna hos Trotzig ”löpa runt och fråga sig och 

fråga de andra”, allt blir som vanligt, men på ett suspekt sätt ”nästan ännu mer som vanligt än 

annars” (s. 92). I sanatoriestaden fylls gatorna efter inmarschen av en dystert tigande folkmassa som 

av sin mängd ger  upphov till  ett  tyst  sorl:  ”Głuchy gwar  płonie  nad miastem”.216 Intressant  är 

emellertid  också  att  avsnittet  med  inmarschen,  som är  det  sista  i  berättelsen  ”Sanatorium pod 

Klepsydrą”, inleds med en beskrivning av hur världen mörknar, ”dni poważnieją coraz bardziej w 

barwie, mroczą się i ciemnieją”, och hur träd, människor och hus ”zlewają się w czarne sylwetki”. 

213 Trotzig, 2008, s. 341.
214 Ibid., s. 342.
215 Schulz, 1964, s. 335. ”av hotet från de sänkta karbinpiporna”, s. 306.
216 Ibid., s. 336. ”Ett dovt sorl flammar över staden.”, s. 306.
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Den eskatologiska prägeln hos ”Sanatorium pod Klepsydrą” och de mörknande tiderna understryks 

ytterligare av att det runt sanatoriet i skymningen uppenbarar sig flockar av stora, hotfulla, svarta 

hundar som uppfyllda av inre raseri tills vidare ignorerar människorna.217 Hundflockarna förmedlar 

en latent förväntan om något värre och tycks alltså förebåda den senare uppdykande rebellarmén, 

med  vilken  de  i  sin  svärta  och  sitt  återhållna  raseri  har  stora  inre  likheter.  I  förlängningen 

symboliserar hundarna en återgång till ett förcivilisatoriskt kaos i vilket den mänskliga värdigheten, 

liksom hos hundmannen i samma berättelse, går förlorad. Trotzigs parallellbild framstår inte som 

förcivilisatorisk utan snarare postcivilisatorisk; kaoset har ersatts av Makten bakom den fullständigt 

styrda maskinvärlden som förvandlar människor till insektslika, unisont fungerande maskiner. 

4.7. Barn- och hjältemyten i ”Björnen”

I avsnitt 3.2 diskuterades hur myten hos Trotzig, liksom hos Schulz, existerar i  ett  barndomens 

drömlika universum där människan är ett med världen. Myten blir endast synlig för barnet med dess 

naiva blick på omgivningen. Ett  av de bästa exemplen på denna naivitet  finner vi i  berättelsen 

”Björnen” som på vissa sätt skiljer sig från de övriga sagorna i  I Kejsarens tid; främst genom att 

huvudpersonen inte är en människa utan ett djur, samt att detta djur uppvisar en självutplånande 

naturgiven godhet som skarpt kontrasteras mot det skildrade människosamhällets grymhet. Djuret 

förses vidare med ett rudimentärt medvetande som söker att reflektera över den egna situationen, 

som framför  allt  är  en  upplevelse  av ensamhet.  Reflektionen når  emellertid  aldrig  fram till  en 

konklusion utan fastnar i ett upprepat ”han förstod inte” (t.ex. s. 117, 119, 123). Detta medvetande 

går  förlorat  när  björnen i  bot  mot  sin  ensamhet  ger  sig  till  en  människa,  ty  ”på  samma gång 

försvann han själv” (s. 124), och kvar blir en stor tomhet. 

Det mytologiska material som uppvisas i ”Björnen” innehåller flera drag av det som Jung 

kallar barnarketypen, vilken för psykoanalysen representerar ett förmedvetet tillstånd som besitter 

en potential att utvecklas till en framtida själslig syntes.218 Det förmedvetna tillståndet representeras 

i sagan av ett ungdjur, björnen, som samtidigt via sitt tidigare diskuterade begränsade medvetande 

och sitt utanförskap framstår som övernaturligt; ”[d]et var som om i hela den röst-talande susande 

vildmarken var han den ende. En vidunderlighet” (s. 121). I sagans inledning får vi också veta att  

björnen drivits bort från modern, hos vilken nya ungar tagit hans plats, och nu befinner sig på en 

planlös  vandring  under  vilken  han kan tänkas  utsättas  för  fara.  I  detta  berör  berättelsen  också 

aspekter av hjältemyten, i vilken hjältens uppgift vanligen är att ”övervinna mörkrets odjur”, vilket 

217 Schulz, 1964, s. 334. ”dagarna blir allt allvarligare i sin färgton, grånar och mörknar”, ”smälter samman till svarta 
silhuetter”, s. 303.

218 C. G. Jung, Arketyper och drömmar (Stockholm 1995), ss. 169-175. 
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symboliserar ”medvetandets seger över det omedvetna”.219 Det betonas hur björnen ”färdades och 

färdades” eller ”strövade och strövade” genom skogen (s. 121). Under vandringen livnär han sig av 

skogen,  ”åt  bär,  grävde rötter,  drack  ur  bäckarna”,  och  lär  känna skogens liv  av  ”fågelröster”, 

”undanskyggade  vattensamlingar”,  ”smågnagare”,  ”klipprötter”,  ”mossor”,  ”rotmassor”, 

”ekohåligheter”  (s.  121).  Övergivenheten,  den  irrationella  vandringen  och  naturens  roll  som 

ställföreträdande moder  tack vare vilken björnen kan överleva är  alla mytskapande aspekter av 

barnarketypen.220 

Användandet  av  barnarketypen  för  att  förmedla  ett  djurs  fascinerande  upptäckande  av 

världen  återfinns  hos  Schulz  i  berättelsen  ”Nimrod”.  Hundvalpen  med  det  storslagna  namnet 

benämns  ”ulubieniec  bogów”,  bär  på  en  sinnesstämning  av  ”nieokreślona  i  zasadnicza  żałość, 

sieroctwo  i  bezradność”,  vilket  yttrar  sig  i  ”bezplanowością  i  niekonsekwencją  ruchów”;  hans 

härkomst  är  okänd,  ”z  przedmieścia”  har  han  förts  till  köket  vid  ”wcześniej  transcendentalnie 

porannej godzinie”.221 Nimrod är i Bibeln 1 Mos. 10:8-12 beskriven som den ”förste som upprättade 

ett välde på jorden” och ”en väldig jägare inför Herren”. Han var grundare av det babyloniska riket 

och  enligt  Josephus den som byggde Babels  torn.222 Det  finns  alltså  via  hundvalpens  namn en 

ironisk indikation om att det på ett mytologiskt plan berättas en parallell och större historia. Liksom 

björnen hos Trotzig saknar Nimrod initialt den förlorade kontakten med modern. Med tiden ger 

dock  ”wyłączne  opanowanie  obrazem  macierzystej  prajedni  ustępuje  urokowi  wielości”  och 

Nimrod ger sig ut i den nya, okända, värld som omger honom. I detta utforskande ställs han en dag 

på ett helt oförutsett prov när det ”o jakie trzy kroki pieskie, posuwa się czarna maszkara, potwór 

sunący szybko na pręcikach wielu pogmatwanych nóg”.223 Ögonblicket  av mötet  med mörkrets 

odjur bär på starka arketypiska konnotationer som signalerar att Nimrod på det mytologiska planet 

nu står inför ett prov som avgör om han ska övergå från övernaturligt barn till hjälte; det beståndna 

provet  symboliserar i  den jungianska psykologin den framgångsrika  individuationen i  form av 

”medvetandets  seger  över  det  omedvetna”.224 Monstret  är  en  insekt,  en  av  de  hos  Schulz 

återkommande kackerlackorna som rusar över golvet. Mötet blir för Nimrod en tidig initiation till 

det vuxna livet när något inom honom ”dojrzewa, pęcznieje”, något som liknar ”gniew albo strach”, 

men som samtidigt är ”przyjemny i połączony z dreszczem siły, samopoczucia, agresywności”.225 

219 Jung, 1995, s. 177.
220 Ibid., s. 178f.
221 Schulz, 1964, s. 95f. ”gudarnas älskling”, ”obestämd och principiell sorg, övergivenhet och hjälplöshet”, ”planlösa 

och inkonsekventa rörelser”, ”förstaden”, ”tidig transcendental morgontimme”, s. 55f.
222 Nordisk Familjebok, 1887, uppslagsord Nimrod, http://runeberg.org/nfak/0576.html, hämtad 2013-06-04.
223 Schulz, 1964, 97f. ”[d]en totala dominans som bilden av urenheten med modern utövat [...] vika för mångfaldens 

tjusning”,  ”cirka tre hundsteg bort, kryper ett svart vidunder, ett monster som snabbt rör sig framåt på sina många 
små stavliknande hoptrasslade ben”, s. 57f.

224 Jung, 1995, s. 177.
225 Schulz, 1964, s. 99. ”mognar och sväller”, ”vrede eller skräck”, ”behagligt och förenat med en rysning av styrka, 
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Nimrod ger ifrån sig sitt första skall, ett för honom tidigare okänt ljud, som signalerar att han har 

passerat en gräns och lämnat det fullständiga valpstadiet bakom sig. 

I detta möte med insekten finns en intressant likhet mellan Schulz och Trotzigs berättelser. 

Även för björnen innebär mötet med en insekt en genomgående vändpunkt i livet: ”Då stod där med 

en  gång  som  uppvuxen  ur  jorden  en  människa,  en  människoman  –  fastän  insektslik,  en  stor 

upprättgående insekt.” (s. 123) Mannen/insekten bär på ett spjut som han sticker björnen med, men 

den förväntade reaktionen, som vi såg hos Nimrod, uteblir. Berättaren påpekar till och med att ”det 

farligaste man kan göra är just att skadsåra en björn”, men att ”detta var en helt ung björn: han 

förstod inte” (s. 123). Istället för att gå till attack väljer björnen att bli mannens fånge; valet framstår 

emellertid som grundat i en förvriden och falsk medvetenhet som uppstått ur björnens ensamhet, då 

det sägs att ”björnen [hörde] sig själv tala” (s. 124). Det medför att björnen förlorar den plågsamma 

saknaden efter modern, men samtidigt också att han förlorar sig själv: ”Han kunde inte längre känna 

sig själv. Med henne var han själv borta.” (s. 124) Betydelsen av denna händelse visas i berättelsen 

genom platsens numinösa karaktär; en glänta med ett litet träd, ”en liten lönn inte högre än ett barn 

eller en liten kvinna”, med löv ”så röda som om de skrek” (s. 122). Mötet med människan/insekten 

har  samtidigt  karaktären  av  syndafall.  I  och  med  att  björnen  förkastar  skogen/modern  och 

ensamheten för att bli ”en annan”, mannens ”fånge”, säger han nej till det som han var ämnad att 

vara. (s. 124) Gläntan och lönnen framstår som en korresponderande motsats till en annan numinös 

plats i berättelsen; den ohyggliga marknadsplatsen där björnen tvingas dansa och där han möter en 

flicka som visar medlidande: ”Tunn till växten som ett litet träd och inte högre än ett barn.” (s. 140) 

Likheterna mellan ”Björnen” och ”Nimrod” upphör i mötet med insekten. Där Schulz berättelse blir 

en liten episod ur en väldig, livssjudande och ständigt upprepande sig skapelse där den mytiske 

hjälten, gudarnas älskling, visar sig vara en glatt skällande liten hund, utvecklas Trotzigs berättelse 

till en apokalyptiskt-kenotisk vision. Det som i berättelsens slut benämns som ”den sista måltiden” 

består av vatten som upplyses av solen så att det blir ”levande flytande ljus” samt bröd som kan 

representera  jorden i  det  att  det  ”liknar  en  svampväxt  sådan som när  man öppnar  en  svamp i 

skogen” (s. 149). Därefter sker undergången i form av jordbävning, brinnande, allt förtärande eld 

samt forsande vatten. Kvar blir björnen, nu återlöst från sitt syndafall men återigen ensam.

4.8. Kejsargestalten

Liksom i resan till skogen i ”Ormflickan” finner vi även i ”Kejsarens tid” en anspelning på myten  

om nedstigande i dödsriket, denna gång genom resan till fångkolonin på ön. Att dödsriket nås först 

efter  en  resa  över  ett  hav  eller  att  det  befinner  sig  på  en  ö,  centrum  i  ett  magiskt  rike,  är  

självmedvetande, aggressivitet”, s. 59.
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föreställningar vanligt förekommande i myterna.226 Redan i Gilgamesheposet sker denna typ av resa 

vid besöket hos den gåtfulle Utnapishtim, innehavare av evigt liv, som bor på en ö omgiven av 

dödsbringande vatten.227 Kejsaren ros med båt ut till fängelseön på sin första ämbetsdag; en vacker 

vårdag. När han på sin ålderdom åter gör om resan är det iskall vinter; han får åka släde, sedan sitta 

upp till häst och till slut ros sista biten. Också hos Schulz behöver den som reser in i mytens och 

drömmens värld en skyddande farkost, exempelvis tåg (”Sanatorium pod Klepsydrą”) eller droska 

(”Sklepy cynamonowe”) för att  tryggt kunna nå sitt  mål.   Trotzig nämner i samtal med Agneta 

Pleijel  även  hur  den  inre  bilden  av  ”en  båt  i  starkt  vitgrönt  strålkastarljus”  fungerade  som 

inspiration inför Sjukdomen.228 Medan det första öbesökets initiatoriska karaktär består i en upptäckt 

av ”nödvändigheten” och ett  grundläggande av kejsarens ämbetsperiod tjänar det andra besöket 

istället som en initiation inför döden. I de iskalla strapatserna måste kejsaren återigen anstränga sig 

till sitt yttersta för att inte avslöja sin nu fysiska utmattning; när de når fram till ön är han ”en docka 

[…] i skuggriket” (s. 103). Tröttheten återfinns också hos Schulz, i sanatorievärlden, där invånarna 

ertappas  sovande ”w restauracji,  w dorożce,  a  nawet  na  stojączkę  po drodze,  w sieni  jakiegoś 

domu”.229 För kejsaren är det likaså förskräckande att ingen tycks se honom, han är en obetydlig 

skugga bland alla  andra  på  denna ö.  Liksom i  ”Ormflickan” finns  i  detta  skuggland också en 

födande  kvinna  som  sittande  i  en  cell  som  huggits  ut  ur  klippan  representerar  en  ktoniskt 

livsskapande kraft på denna paradoxala plats. Fängelseöns dödsrike blir till en labyrint, vilken i sitt 

centrum döljer en numinös plats. Labyrintmotivet finner vi också frekvent hos Schulz, exempelvis 

återigen i ”Sklepy cynamonowe” där Józef förirrar sig bland smågator och till slut når läroverkets 

baksida.  Mytologiskt har grottor,  hålor,  buskage och speciella initiationshyddor fått  symbolisera 

Jordmoderns vagina; att stiga ned i dem speglar en initiatorisk rit som återger hoppet om återfödelse 

och om evigt liv.230 Denna ambivalenta symbolik, som vi finner i ”Ormflickan” tycks emellertid inte 

omfatta kejsaren.  Öbesöket blir  för honom istället  en besvikelse och en omedveten föraning av 

hopplösheten inför den snara döden. För honom som i livet enbart såg nödvändighet, blir döden en 

tomhet;  och därför får han den svåruthärdliga insikten om att  ”det stora ansträngande företaget 

saknat mening” (s. 104).

I  ”Kejsarens  tid”  finner  vi  därmed  en  annan  tematik  som blir  sagans  bärande  element, 

226 Hedwig von Beit, Symbolik des Märchens (Bern 1952-1957), s. 39f.: ”Über die ganze Welt verbreitet findet sich der 
Glaube, daß das Totenreich entweder über ein großes Wasser zu erreichen sei oder daß es Flüsse und Seen enthalte 
(stygische Gewässer).” samt Krzysztof Bak, PDA Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama 
(diss. Stockholm 1987), s. 51f.   

227 Mircea Eliade,  Patterns in Comparative Religion (Lincoln 1996), s. 289.
228 Pleijel, s. 3.
229 Schulz, 1964, s. 325. ”på restaurangen, i hästdroskan, […] stående på vägen, i farstun till ett hus”, s. 294.
230 Mircea Eliade, Rites and Symbols of Initiation: the Mysteries of Birth and Rebirth (Dallas 1994), s. 36, s. 52; 

Eliade, 1996, s. 380f.; Eliade, Myths, Dreams and Mysteries: the Encounter Between Contemporary Raiths and 
Archaic Realities (New York 1967), s. 171f. 
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nämligen en betraktelse av makten och av det som Trotzig i en intervju benämner ”den stora blinda 

maktapparaten”.231 Kejsarens  val  att  vara maktens  exekutiva representant  och att  utöva makten, 

valet av ”nödvändigheten”, sker med en ytterst medveten och i grunden negativ viljeansträngning, 

”med en utomordentlig anspänning av allt vad uppfostran och pliktkänsla lärt honom” (s. 100). Det 

är därvid värt att uppmärksamma att kejsaren inte förkroppsligar makten. Vid mötet med fångbarnet 

på ön sägs att dess blick tillhörde ”en som också var född i fångenskap” (s. 102). Både kejsaren och 

barnet  är  alltså  maktens  fångar,  men  deras  roller  befinner  sig  i  var  sin  ände  av  en  maktens 

okontrollerbara dynamik, ty nödvändigheten har – med Simone Weils ord – ”två sidor: den utövas 

eller  utstås”.232 Fångenskapen  återkommer  i  berättelsen  ”På  vissa  platser  i  världen  har  yttersta 

domen redan ägt rum”, där segregationen mellan ”de vanliga” och ”de avskilda” tycks existera likt 

en naturlag bortom de två folkens egna inflytande. Att makten lever som en egen kraft visas också 

av  hur  den  under  kejsarens  ålderdom  tycks  verka  utanför  honom,  ”alla  åtgärder  drabbade  i 

tomrummet” (s. 102), och hur den slutligen gör sig av med kejsaren i en kupp. Maktens centrum 

och kraftkälla tycks i ”Kejsarens tid” vara fångön, liksom det i ”Stadens själ” var polishuset, eller 

borgen i  ”Hur det  kan gå till”.  Tjänandet  av nödvändigheten kan därmed även förstås  som ett 

lidande, i enlighet med Trotzigs essä om Simone Weil: ”Att bejaka nödvändigheten är att bejaka 

världen utan Gud, tom på Gud: den världen är lidande.”233 Det är på detta sätt som Trotzig gestaltar 

Weils tes om att ”Gud kan vara närvarande i skapelsen endast under formen av frånvaro”. 234 I den 

värld som presenteras i ”Kejsarens tid” är Gud just frånvarande och den demiurgiska maktdocka 

som  kejsaren  utgör  saknar  i  realiteten  något  som helst  inflytande  över  människornas  tillvaro; 

världen blir enbart en bild av ”nödvändigheten som är så uppenbart olik det goda”.235

Vi kan i detta sammanhang jämföra med hur Schulz skildrar den världsliga makten, som hos 

honom manifesteras i en annan kejsare, nämligen Frans Josef I. Den habsburgska värld i vilken 

Bruno Schulz barndom utspelades beskrivs som ”objęty z wszech stron Franciszkiem Józefem I” 

och hans ”profil wszechobecny i nieunikniony”.236 Hans bild fastslår ”niezmienność świata”, dess 

entydighet och tillsluter den ”jak więzienie”.237 Världen blir ett ”państwo prozy” fyllt av ”gorzkiej 

rezygnacji”  och  ”bez  złudzeń  i  bez  romantyki”.238 Det  som  bryter  upp  detta  fängelse  blir  ett 

frimärksalbum som för  den unge Józef  blir  en epifani  där  Gud själv framträder  i  egenskap av 

231 Madeleine Katz, ”Birgitta Trotzig. Ur hennes värld går man inte ut likadan som man kommit in”, Månadsjournalen, 
årg. 4, 1983:1, s. 63.

232 Simone Weil, Tyngden och nåden (Skellefteå 2010), s. 85.
233 Trotzig, 1993, s. 25.
234 Weil, s. 155.
235 Ibid., s. 153.
236 Schulz, 1964, s. 201. ”från alla håll omgiven av Frans Josef I”, ”allestädes närvarande och oundvikliga profil”, s. 

168.
237 Ibid., s. 201f. ”världens oföränderlighet”, ”som ett fängelse”, s. 168f.
238 Ibid., s. 201f. ”prosarike”, ”bitter resignation”, ”utan illusioner och utan romantik”, s. 168f.
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”Herezjarch” [heretiker] som gör uppror mot Frans Josef I förkvävande vardaglighet.239 Senare i 

samma berättelse ”Wiosna” har Frans Josef I uppgraderats till ”demiurg” och herre över en värld 

”ujęty w regulaminy prozy, w pragmatyke nudy”.240 På sin sida har han alla ”lojalni i przewidujący 

ojcowie  rodzin”  och  hans  himmelrike  befolkas  av  ”personale  zastępów  anielskich  w  postaci 

listonoszy,  konduktorów  i  finansów”.241 Åberopandet  av  kejsaren  som  demiurg  leder  oss  in  i 

gnosticismens  motsättning  mellan  den  skapade  världen  och  dess  herre  och  den  transcendenta 

gudomlighet som går att ana bakom det skapade. Frans Josef I värld är alltså just de förstelnade 

skalens värld som i sin orubbliga struktur inte tillåter något annat än den rena sakligheten, vilket  

avspeglas  till  och  med  i  demiurgens  ansikte  som  ”z  daleka  […]  dzięki  pewnemu  układowi 

zmarszczek zdawała się uśmiechać”.242 

Trotzigs  respektive  Schulz  kejsargestalter  förenas  alltså  av  att  de  representerar  en 

fängelseliknande och hermetisk värld av plikter,  nödvändigheter,  uniformer och grå förutsägbar 

tristess.  Världen  instabiliseras  emellertid  av  skapelsens  okontrollerbara  inbrott;  den  ”gnistrande 

blicken”  från  en  pojke  som ”också  var  född  i  fångenskap”  (s.  102),  en  födande  kvinna  eller 

mångfalden av bilder i ett frimärksalbum. Guds närmast ironiska epifani genom ett frimärksalbum 

blir hos Trotzig emellertid till den kroppsligt påtagliga bilden av lidandet hos en födande kvinna. 

Även resultatet av epifanin följer den inbyggda logiken i respektive berättelse; hos Schulz visas 

kejsarens  tidlighet  genom att  han  i  frimärkssamlingen  måste  inordna  sig  i  hyllningsledet  efter 

Sydamerika och före Australien och hos Trotzig dödas kejsaren i en statskupp varefter hans ”lik flöt 

i kanalen” (s. 104).243

5. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  

Uppsatsen formulerade som mål att via en hermeneutisk metod undersöka den i tidskriften Judisk 

Krönika aktualiserade intertextuella relationen till Bruno Schulz verk i Birgitta Trotzigs I Kejsarens 

tid.  Analysmetodens  teoretiska  klassificeringsramverk  grundas  i  Manfred  Pfisters  i  inledningen 

refererade kvalitativa intensitetskriterier för intertextualitet. I tidskriftsintervjun proklamerar Trotzig 

att hennes berättelser refererar till Schulz genom drömmar, myter, mystik. Vad analysen påvisar är 

en intertextuell systemreferens bestående av en allmän repertoar av arketypiska eller sakrala bilder 

och mytiska strukturer.  Element  som korresponderar  med Schulz texter  används (”use”)  för  att 

uppnå den önskade referentialiteten. Den arketextuellt  deklarerade tillhörigheten till  sagogenren 

239 Schulz, 1964, s. 202.
240 Ibid., s. 233. ”en värld fången i prosans reglemente, i tristessens pragmatik”, s. 200.
241 Ibid., s. 233. ”lojala och förutseende familjefäder”,  ”änglaskarornas personal i brevbärares, konduktörers och 

fogdars gestalt”, s. 200f.
242 Ibid., s. 232. ”långt håll […] tycktes […] le tack vare en viss struktur i hans rynkor”, s. 200.
243 Ibid., s. 203.
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manifesteras genom konstsagans kvalitativt differentierande möten med numinosum, vilka etablerar 

en genreöverskridande relation till  mytens och drömmens metafysiska rike,  vilket  likaså har en 

essentiell betydelse i Schulz verk. Det intertextuella sambandets svaga karaktär kan alltså i enlighet 

med Pfisters första intensitetskriterium sammanfattas med bristen på direkt referentialitet gentemot 

Schulz,  samt  den  låga  selektiviteten,  vilken  lyfter  fram en  koppling  till  judisk  mystik  och  en 

reservoar  av  olika  sakralt-epifaniska  element  som också  återfinns  på  många andra  håll  än  hos 

Schulz.

Ovanstående  hindrar  emellertid  inte  att  det  finns  betydande  likheter  mellan  de  två 

författarna;  exempelvis  i  det  kosmiska  perspektivet,  samt  i  bruket  av  de  mytiska,  sakrala  och 

arketypiska bilderna. Ett tydligt exempel, som härrör sig till den judiska mystiken, är den hos bägge 

författare aktuella skaltanken. Som visats går denna att härleda till det kabbalistiska tankegodset och 

den folkligt chassidiska mystiken så som den förmedlats till Trotzig genom Martin Bubers texter. 

Att  Trotzig  uppfattat  Schulz  som  ett  specifikt  judiskt  författarskap  bildar  den  specifika 

beröringspunkt som motiverar den judiska mystikens relevans i tolkningen. 

En bild av ursprungligt sakral karaktär förmedlas genom det viktiga förlossningsmotivet, 

som på ett  kroppsligt  påtagligt sätt manifesteras av födande kvinnor (t.ex. ur ”Ormflickan” och 

”Kejsarens  tid”).  I  berättelserna  blir  bilden  epifanisk  genom  den  faktiska  förlossningens 

inkorporerande i en andlig frigörelse ur tidens och dödens gängse band. Den resulterande numinösa 

upplevelsen stannar inte på det individuella planet utan övergår i en messiansk förlossning som 

omfattar hela mänskligheten. Messianismen har en självklar koppling till judisk mystik, men får hos 

Trotzig även beröringspunkter med både kristen och gnostisk mysticism. Det bästa exemplet är 

karaktären  Ormflickan  som  ju  verkligen  blir  en  kristusallegori  i  och  med  sin  undergörande 

verksamhet, nedstigande i dödsriket, likheter med den gnostiska ormen och slutliga upptagande till 

himlen.

Det  messianska  motivet  finns  väl  förankrat  i  Schulz-forskningen,  som uppmärksammat 

bilder  av  väntan  i  ”Ulica  Krokodyli”,  i  den stilla  vårdagens  ödslighet  i  ”Genialna  epoka”,  där 

Messias ser ut över horisontens rand, eller i framträdandet av Błękitnooki i ”Republika marzeń”. 

Den messianska förlossning som finns i I Kejsarens tid har emellertid en omfattande systemreferens 

som,  utöver  det  med  Schulz  gemensamma kabbalistiska  tankegodset  baserat  på  restitution  av 

skapelsens skal, inkluderar en vokabulär inspirerad av Martin Bubers chassidiska berättelser samt 

traditionell kristendom och gnosticism. Icke desto mindre förenar det messianska motivet de bägge 

texterna  i  en  eskatologisk  atmosfär  av  ”czasy  mesjaszowe”,  i  en  hoppfull  förväntan  om 

allomfattande befrielse.

Ett  annat  motiv  som  brukas  på  likartat  sätt  i  Schulz  och  Trotzigs  berättelser  är 
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förvandlingsmotivet. Exempelvis är förvandlingen till jättemås respektive jättefluga inte enbart en 

metamorfos till två flygande, asätande jättevarelser. Den följer också som en logisk konsekvens av 

den i  texten rådande situationen och som en samtidig degradering  av karaktärens  mänsklighet. 

Jakubs gradvisa döendes metamorfos till skaldjur har ytliga likheter med hur människor i t.ex. ”Hur 

det  kan gå till”  förvandlas  till  stora insekter.  Skalen  korresponderar  också med själva  världens 

förfall, tomhet och meningslöshet. 

Motsättningen  mellan  världen,  dess  maktstrukturer  och  mytens  och  drömmens  andliga 

verklighet återkommer hos bägge författare. En tydlig bild av denna motsättning ges hos Trotzig i 

den av plikt och nödvändighet präglade kejsargestalten, som hos Schulz motsvaras av Frans Josef I 

och  hans  byråkratiska  prosarike.  Även  den  märklige  fadern  kan  genom  sina  bisarra  och 

innehållslösa skapelser tänkas ha bidragit till att frammana bilden av oförenligheten mellan naturens 

ohejdbara kraft och människans sönderfallande skapelser i t.ex. ”Stadens själ”. Speciellt syns den 

människofientliga vardagsverkligheten i stadsskildringen. Det är maskinerna, sönderfallet, begären, 

övervakningsmekanismerna och den obegränsade kommersen som präglar allt stadsliv i I Kejsarens 

tid.  Hos Schulz är det  bara en avskild del av staden som bär på dessa negativa konnotationer,  

Krokodilgatan, som snarast skildras som en parasitisk utväxt på den egentliga stadens trivsamma 

urbanism. Icke desto mindre ser vi stora likheter i hur dessa felaktiga stadsyttringar överskrider 

gränsen för vardagens deprimerande vantrivsel och för oss in i skalvärldens metafysiska tomhet, 

meningslöshet och människofientlighet. Att det verkligen handlar om en negativ sakralitet fastslås 

genom att den gnostiskt inspirerade demiurgen anges som maskinvärldens härskare. Hos Schulz 

likställs han med byråkratimaskinens kejsare Frans Josef I eller pappersimitationernas fader Jakub. 

Även om demiurgen inte skrivs ut hos Trotzig är det uppenbart att stadens osynliga kontrollapparat 

internaliserar dennes ande samt att kejsaren i sin skapelse fångön utövar demiurgens jordiska makt. 

De demiurgiska kejsarna detroniseras på ett likartat sätt genom sin obetydlighet inför livets och 

kosmos mysterium och väldighet – uppenbarat för läsaren genom en födande kvinna hos Trotzig 

och genom ett frimärksalbum hos Schulz.

Sammanfattningsvis  har vi  i  uppsatsens analys  sett  hur Trotzigs och Schulz texter tycks 

korrespondera  på  en  grundläggande  mytisk  bildnivå  innehållande  arketypiska  handlingar,  djur, 

symboler,  mönster,  motiv.  En  hermeneutisk  läsning  av  texterna  leder  oss  dock  åt  helt  olika, 

oförenliga, riktningar. Till exempel visar sig det ovannämnda förvandlingsmotivet vid en närmare 

betraktelse vara diametralt åtskiljande. Hos Schulz sker förvandlingarna i ett smått humoristiskt, 

närmast burleskt, klimat som vi inte alls återfinner hos Trotzig, där förvandlingarna har en djup 

sakral koppling.  Schulz förvandlingar är en del av livets stora böljande mångfald där den som en 

dag  är  fluga  en  annan  dag  kan  vara  kräfta  eller  gam,  alltefter  de  tillfälliga  omständigheterna. 
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Trotzigs förvandlingar är oåterkalleliga följder av hur karaktären förnekar eller bejakar sin innersta 

mänsklighet. Förvandlingen till orm är en verklig del av Ormflickans blivande till det hon alltid var 

ämnad att vara; förvandlingen till insekt eller mås innebär ett evigt förnekande av sin mänskliga 

natur.

Inte heller i den transcendentala föreningen av livsupplevelsen i den prosaiska nutiden med 

drömmens och mytens verklighet är Trotzigs primära systemreferens Schulz verk. Förvisso förenas 

författarskapen i ett bruk av barndomen eller av ett naivt tillstånd för att formulera ett skede, en 

genial epok, då människan transcenderar samhällets skal och når in till en arketypisk livsvisdom. 

Denna utopiska förening är emellertid betydligt mer problemfri hos Schulz än hos Trotzig, där den 

präglas av en omfattande mörk ambivalens, av lidande. Ambivalensen är inte unik för I Kejsarens 

tid utan är ett viktigt och återkommande drag i Trotzigs skapande, vilket hon betonar i intervjuer 

och essäer – att världen är sammansatt av både glädje och lidande. Detta innebär därmed att vi 

måste betrakta ambivalensen som något som påförs eventuella intertexter när de filtreras genom 

Trotzigs förståelsehorisont. Som analysen visar verkar ambivalensen inte enbart genom införande 

av  lidande,  död  och  ond  vilja;  den  verkar  också  omvänt,  vilket  kan  anas  i  Ormflickans 

hoppingivande uppståndelse  i  relation  till  tågkupéns  eviga  mörker  i  slutet  av ”Sanatorium pod 

Klepsydrą”. 

I samtliga de fall där vi finner gemensamma arketypiska bilder drivs Trotzigs tolkning i en 

för texten enhetlig riktning som endast undantagsvis sammanfaller med Schulz. Det eskatologiska 

motivet  anas  hos  Schulz  i  bilder  av  messiansk  väntan  och  drömmar.  Hos  Trotzig  är  det  fullt 

realiserat  i  sagornas  mörka  skildring  av  maktstrukturernas  förkvävning  och  bortstötning  av 

andligheten och det genuint mänskliga. Schulz-stoffet för därmed en ojämn kamp gentemot Trotzigs 

tolkningshorisont,  som privilegierar  religionen,  det  kristna  kenosis,  och  dess  inkorporerande av 

världens sammansatthet av födelse, död, lidande och glädje.
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