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Inledning 

Syfte och frågeställning 

Av människans fem sinnen kan synen med mycket få förbehåll anses vara det 

generellt mest värderade och den viktigaste grunden för våra intryck av världen. Detta 

får den naturliga följden att synförmågan spelar en stor roll i (seende) människors 

förståelse av världen, vilket i sin tur ger avtryck i hur vi avbildar den i litteratur. 

Synens betydelse för ett litterärt verks konceptuella ramverk är i de flesta fall implicit, 

ett underliggande antagande för hur det som presenteras i verket ska förstås. Stilistiskt 

är denna implicita struktur i hög grad studerbar, exempelvis genom undersökningar av 

nedskrivna visuella intryck, men tematiskt är detta något svårare. Hur kan man 

tydliggöra den tematiska betydelsen av något som anses så självklart som synförmåga 

i ett litterärt verk? En sådan studie måste nödvändigtvis hålla sig innanför det 

studerade verkets tematiska värld, och då lämpar sig en studie av synförlust väl. Vad 

försvinner när synförmågan försvinner? Vad finns kvar, och uppkommer något nytt? 

Detta är vad som ska undersökas i denna uppsats. 

Metod, urval av litteratur och tidigare forskning 

Metoden består i närläsningar av fyra verk som alla har synförlust gemensamt: 

Konung Oidipus (ca 429 f. Kr.) och Oidipus i Kolonos (ca 401 f. Kr.) av Sofokles, 

vilka i denna uppsats studeras som en handlingsmässig enhet, The Country of the 

Blind (1904) av H. G. Wells, samt Blindheten (1995) av José Saramago. Valet av 

dessa verk, som skiljer sig i originalspråk, tidsepok, genre och ursprungsland, har 

gjorts med hänsyn till den synförlust som är gemensam för dem. Urvalet har gjorts 

uteslutande med hänsyn till denna gemensamma synförlust – det finns många litterära 

verk som behandlar blindhet respektive synförmåga, medan betydligt färre verk 

behandlar övergången från synförmåga till blindhet. De studerade verken kan sägas 

utgöra stickprov från tre epoker som presenterar olika värderingar av synförlust och, 

därigenom, synförmåga, och kan anses vara goda representanter för tre olika sätt att 

skildra synförlust. Verken har studerats i svensk översättning från originalspråket, 

undantaget The Country of the Blind som lästs på sitt originalspråk. Närläsningarna 

har främst varit tematiskt inriktade, och stilistiska drag har undersökts i mån av 
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relevans. Fokus har legat på synförlustens bakomliggande anledningar och innebörd, 

synförlustens påverkan på det inre och det yttre hos karaktärerna samt synförlustens 

innebörd för relationen mellan individen och gruppen. 

Den tidigare forskningen inom synförmågans respektive blindhetens områden 

är stor, och svår att övergreppa, varför ingen presentation av denna kommer att ges. 

Uppsatsförfattaren veterligen finns ingen tidigare forskning med fokus primärt på 

synförlust som motiv i litterära verk. För att underlätta undersökningen och ge en 

historisk-kulturell kontext åt analysen har ett referensverk använts, nämligen Moshe 

Baraschs studie Blindness – The History of a Mental Image in Western Thought 

(2001). I denna studie går konsthistorikern Moshe Barasch igenom hur blinda har 

presenterats i konst, litteratur och övriga skrifter från antiken Grekland fram till 1700-

talet. Studien har valts eftersom den i jämförelse med övriga funna studier om 

blindhet fokuserar mer på de socio-kulturella värderingarnas inflytande på 

representationen av blinda i konst och litteratur, medan övriga funna verk antingen 

inte täckt en lika stor tidsperiod, tagit hänsyn till de olika förklaringarna till 

blindhetens uppkomst eller haft konstnärlig och litterär gestaltning som huvudobjekt 

för studien. Baraschs studie har använts i syftet att påvisa närvaron av nedärvda 

kulturella uppfattningar av blindhet som är relevanta för uppsatsen, samt för att påvisa 

överensstämmelser i olika epokers tidstypiska uppfattning av synförmågans och 

blindhetens innebörder och orsaker med tematiken i de studerade verken. Utöver 

Blindness har viss sekundärlitteratur använts för att särskilt nyansera analysen av de 

enskilda verken; denna sekundärlitteratur presenteras här i korthet för att sedan tas 

upp fortlöpande i uppsatsen. I studien av Oidipus-dramerna har G. M. Kirkwoods bok 

A Study of Sophoclean Drama (1994) använts (dock har endast de kapitel som direkt 

behandlar Oidipus-dramerna använts i undersökningen). Dessutom har E. F. Watlings 

introduktion till den engelska översättningen av dramerna i The Theban Plays (1974) 

lästs för att få en infallsvinkel på körernas respektive roller och innebörd. Colin 

Wilsons The Outsider (1987), där ”outsider”-motivet i västerländsk litteraturhistoria 

presenteras och undersöks, har använts för att kontextualisera huvudpersonens 

situation i The Country of the Blind och för att närmare undersöka synförmågans 

specifika roll för huvudpersonen i relation till hans situation som en Outsider. För att 

få en djupare inblick i bakgrunden till det tankeexperiment som presenteras i novellen 

har även Diderots Brev om de Blinda (1749) studerats, med utgångspunkt i Baraschs 
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analys av dess betydelse för representationen av blinda i konst och litteratur. Ingen 

relevant tidigare forskning om Saramagos Blindheten har påträffats, varför analysen 

av romanen kommer förlita sig mest på överensstämmelsen med Barasch. 

Introduktion av primärlitteraturen 

Sofokles’ Konung Oidipus och Oidipus i Kolonos 

Handlingen i Konung Oidipus är välkänd: huvudpersonen Oidipus har växt upp 

ovetande att han är son till Thebes konung Laios och drottning Iokaste, som sänt 

honom från staden då Laios hört en profetia om att hans son kommer att mörda 

honom och äkta sin mor. Oidipus får under sin uppväxt själv höra sitt öde genom ett 

orakel, och i tron att fosterföräldrarna, konung Polybus och drottning Merope, är hans 

riktiga föräldrar, flyr han landet. Han dräper Laios i självförsvar på väg mot Thebe, 

som plågas av Sfinxen. Oidipus löser Sfinxens gåta och utropas till Thebes nya 

konung, och gifter sig med Iokaste. Tillsammans får de fyra barn: döttrarna Antigone 

och Ismene, och sönerna Eteokles och Polyneikes. Detta utgör bakgrundshistorien till 

dramat.  

Konung Oidipus inleds med att Thebe blivit drabbat av pest och allmän 

ofruktbarhet. Oidipus har skickat sin svåger Kreon till oraklet i Delfi för att få rön om 

hur man ska få ett slut på plågan. Oraklet säger att mannen som mördade den förre 

konungen måste förvisas från landet. Oidipus inleder nu sin jakt efter Laios’ mördare, 

utan att veta att det är han själv som dräpt honom. Den blinde siaren Teiresias 

tillfrågas, men vägrar delge sin kunskap. Inte förrän Oidipus anklagar Teiresias själv 

för dådet avslöjar Teiresias sanningen, men Oidipus vägrar tro på siaren. Istället 

anklagar han Kreon för konspiration, men lugnas av Iokaste och Kören. Till sist, 

genom ett enträget sanningssökande, inser Oidipus sin skuld. Iokaste hänger sig i 

förtvivlan, och Oidipus sticker ut sina ögon, och ber Kreon, som tar över tronen, om 

att bli landsförvisad. Kreon vägrar dock att göra något utan att tillfråga oraklet, och 

Oidipus får stanna hos sina döttrar. 

 Oidipus i Kolonos är förlagt flera år efter händelserna i Konung Oidipus, och 

dramat inleds med att den blinde Oidipus, som blivit satt i landsflykt av Kreon, 

anländer till Athens förstad Kolonos, vägledd av dottern Antigone. De vilar vid en 

helig plats, och blir av en landsman ombedda att lämna platsen. Då Oidipus får höra 
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att nationalhjälten Theseus blivit konung i Athen, samt att den heliga plats han 

befinner sig på är Eumenidernas lund, inser han att ödet lett honom till denna plats, då 

Apollon lovat honom en helig plats som fristad och slutgiltig viloplats. En kör av 

gamla män från Kolonos möter Oidipus, och får reda på vem han är. Oidipus är nu 

vida känd, och endast Antigones vädjan till männen hindrar dem från att köra bort 

honom från staden, då de tror att hans ankomst bringar olycka. Ismene, som övervakat 

oraklen åt sin far ifall något av dem skulle gälla honom, anländer och berättar att 

Oidipus’ söner strider om makten i Thebe. Oraklet har spått att den av dem som får rå 

om fadern eller hans efterlämningar kommer att stå som segrare. Eteokles, som har 

övertaget i striden, har skickat Kreon för att hämta Oidipus, medan Polyneikes’ parti 

vill undvika att låta honom återvända levande till Thebe. Oidipus svär att inte ge sin 

favör åt någon av sönerna. Därefter möter han Theseus, och erbjuder honom sina 

kvarlevor om han tillåts dö i landet. Eftersom Oidipus blivit en hero, och en heros 

kvarlevor ansågs vara en värdefull tillgång,1 ställer sig Theseus tacksam till gåvan. 

Oidipus menar att hans kvarlevor kommer att vara Athen till stöd i ett framtida krig 

mot Thebe. Kreon anländer, och försöker med insmickrande tal få Oidipus tillbaka till 

Thebe, men Oidipus vägrar. Som svar fängslar Kreon Antigone och Ismene, och hotar 

att lämna Oidipus hjälplös om han inte återvänder till Thebe. Theseus återvänder till 

scenen och hjälper Oidipus, och skickar iväg Kreon som svarar med en 

krigsförklaring. Därefter anländer Polyneikes för att be om sin fars stöd i sitt krig mot 

Thebe, men får det inte. Slutligen förebådas Oidipus’ död av åska, och utan Antigones 

hjälp leder han de andra mot Eumenidernas lund. Endast Theseus får dock se var och 

hur Oidipus dör, och åskådaren presenteras med en andrahandsberättelse om Oidipus’ 

sista vandring.  

 I båda pjäserna är en kör närvarande, och som i många andra grekiska 

tragedier står de för sånger och lyriska mellanspel, samt för interaktion med 

karaktärerna. I analysen kommer Konung Oidipus och Oidipus i Kolonos att 

behandlas som en enhet, då föremålet för studien är synförlust. Den första pjäsen visar 

hur Oidipus förlorar synen, medan den senare pjäsen belyser de skillnader han 

genomgått efter att ha stuckit ut sina ögon. För att kunna undersöka både 

                                                 

1 Sofokles, ”Introduktion”, Tre Dramer, översättning av Johan Bergman, Stockholm: 

Bokförlaget Prisma, 1947, s. 11f. 
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anledningarna till och effekterna av synförlusten måste alltså båda verken tas i 

beaktande. 

H. G. Wells’ The Country of the Blind 

I Wells’ novell ”The Country of the Blind” följer man bergsklättraren Nunez, som 

under en expedition faller ner i en mytomspunnen och fullkomligt avskärmad dal 

bebodd av människor som sedan generationer tillbaka förlorat synförmågan. 

Övertygad om sin överlägsenhet tack vare sin förmåga att se söker Nunez ta över 

makten i den lilla byn av blinda, upprepandes den välkända frasen ”In the Country of 

the Blind, the one-eyed man is king”.2 Nunez’ försök att överta makten i byn 

misslyckas, då befolkningen visar sig så pass välanpassad till sitt handikapp att 

Nunez’ synförmåga gör honom illa anpassad till livet i dalen. Befolkningen ser 

honom som en vilde sprungen ur de omgivna bergen, och eftersom ord som ”syn” inte 

existerar i deras vokabulär kan inte Nunez göra sig förstådd bland dem. Efter en 

misslyckad revolt, först med ord och sedan genom våld, ger Nunez upp och försöker 

anpassa sig till livet bland de blinda, och fattar tycke för en av invånarnas dotter, 

Medina-saroté. Hans frieri förargar befolkningen, då Nunez fortfarande ses som en 

lägre stående varelse med ett underutvecklat förstånd. Efter ett rådslag når man fram 

till en kompromiss: om Nunez är villig att operera bort sina så kallade ”ögon” kan han 

tillåtas att gifta sig med Medina-saroté. Nunez får ett par dagars betänketid, och går 

till sist med på kompromissen, för att sedan under natten innan operationen desperat 

fly dalen genom att klättra upp för de omgivande branta bergen.  

José Saramagos Blindheten 

Handlingen i Saramagos roman Blindheten kretsar kring en epidemi i ett namnlöst 

land. Epidemin kallas ”vita sjukan” och består i att de drabbade blir blinda – deras syn 

trängs undan av vad som beskrivs som ett bländande vitt ljus. Från det första fallet 

sprider smittan sig snabbt, och regeringen beslutar att de smittade ska isoleras i ett 

gammalt övergivet mentalsjukhus. Romanen följer främst de personer som först blivit 

smittade av blindhetsepidemin och som är de första att interneras, och speciellt fokus 

                                                 

2 Wells, H.G., ”The Country of the Blind”, The Country of the Blind and other selected stories, 

redigerad av Patrick Parrinder, London: Penguin Classics, 2007 s. 329 
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ligger på den enda som inte blivit smittad, som endast beskrivs som ”läkarens fru”, 

som låtsas vara blind för att kunna interneras med sin make. Inga egennamn används i 

romanen, alla karaktärer beskrivs med hjälp av yrkestitel, yttre egenskaper eller andra 

handlingsmässiga faktorer (till exempel ”läkaren”, ”flickan med solglasögonen” och 

”den förste blinde”). Livet i interneringen blir snabbt svårt och smutsigt, och 

karaktärerna lämnas mer eller mindre åt sitt öde, vaktade av militärer som har order 

att avrätta dem om de försöker fly. Efter hand interneras fler smittade än det finns 

plats till, och anarki uppstår i det gamla mentalsjukhuset. Slutligen, efter en våldsam 

maktkamp mellan de blinda, upptäcker de att vakterna försvunnit, och de lämnar 

fångenskapen för att finna att epidemin spridit sig över hela nationen. Ett blint 

nomadliv i den nu förfallna huvudstaden följer, tills karaktärerna återfår synen, lika 

oförklarligt och plötsligt som de förlorat den.  

 Då läkarfrun är den enda som har synen i behåll – en omständighet som sällan 

ifrågasätts av vare sig berättarrösten eller de övriga karaktärerna – kretsar mycket av 

berättelsen kring hennes erfarenheter och intryck. Berättarstilen präglas av en 

begränsad interpunktion, där replikerna i dialoger endast avgränsas av komma och 

stor bokstav för varje ny talare, samt en berättarröst som genom hela berättelsen 

växlar fokalisator och perspektiv.  

Moshe Baraschs Blindness 

I sin studie Blindness – The History of a Mental Image in Western Thought går 

konsthistorikern Moshe Barasch kronologiskt igenom hur blinda har representerats i 

diverse konstverk, skulpturer och litterära verk i olika tidevarv från antiken fram till 

och med publiceringen av Diderots Brev om de blinda. Han menar att även om man 

inte kan spåra en för varje tidevarv tydligt enhetlig uppfattning av blinda, så finns det 

tidstypiska attityder som skiljer sig mellan epokerna. Historiskt sett har människors 

blindhet förlänat dem en aura av mystik, samtidigt som de betraktats som högst 

beklagansvärda figurer.3 Denna tvetydighet har lämnat tydliga avtryck i konst och 

litteratur, och genom att studera hur blinda avbildats genom historien menar Barasch 

att man kan spåra hur olika västerländska kulturers syn på blindhet har förändrats. I 

                                                 

3 Barasch, Moshe, Blindness – The History of a Mental Image in Western Thought, New York: 

Routledge, 2001, s. 3. 
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den här uppsatsen kommer främst tre av de undersökta tidevarvens attityder användas 

som stöd för analysen: den grekisk-antika, den tidigt kristna och den avmystifierade 

bild av de blinda som uppstod efter Diderots Brev om de blinda. De attityder som 

Barasch identifierar i dessa olika tidevarv återges här i sammanfattning, och relevanta 

detaljer i Baraschs genomgång tas upp efterhand i uppsatsen. 

 Den antika synen på blindheten var intimt kopplat till synen på det 

övernaturliga. Orsaken till blindhet förklarades som en intervention av gudarna. 

Barasch menar att denna intervention oftast förstods som ett straff för ”a basic natural, 

moral, or religious law”.4 Brottet bestod ofta i att man brutit mot ett sexuellt tabu, 

exempelvis incest.5 Utöver detta bestraffades helgerån, medvetna som omedvetna; det 

typiska brottet var att se en gudinna naken. Att se en gud överhuvudtaget ansågs vara 

något som omedelbart bestraffades med blindhet.6 Blindheten sågs alltså som ett 

symptom för någon skuld gentemot gudarna, resultatet av att man ”sett det man inte 

ska se”. Gudarna gav dock ofta den bländade en kompensation för straffet, och hos 

dessa gestalter blev blindheten inte främst ett symptom för skuld, utan indikerade en 

slags övernaturlig gåva: ”For some figures blindness may be the external appearance 

that conceals a mysterious, numinous interior. There is only one type of the 

sightless—the blind seer or bard—to whom both highly educated authors and popular 

audiences in antiquity ascribed such a hidden nature.”7 Dessa blinda siare och barder  

ansågs förlänade en övernaturlig ”synförmåga” som kompensation för blindheten. Det 

är även av vikt att nämna att dessa siare och barder, trots sin blindhet, relaterade sina 

profetior och historier i formen av synintryck; trots blindheten ansågs de besitta någon 

slags visionär förmåga, som formmässigt bestod av något slags synintryck.8 

Blindheten förklarades alltså genom en kontakt med gudarna, så att blindheten både 

bar betydelsen av en skuld av något slag samt en mystisk kontakt med det 

bortomjordiska. Blindhet sågs även som en oundviklig del av en persons öde; i sina 

                                                 

4 Barasch, s. 9. 

5 Ibid., s. 25. 

6 Ibid., s. 27. 

7 Ibid., s. 28. 

8 Ibid., s. 32f. 
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böner till gudarna ansågs det till och med lönlöst att be för återställandet av 

synförmågan.9 

 I den senantika, tidiga kristendomen ansågs blindhet fortfarande vara ett 

gudomligt straff för ett brott mot den monoteistiska lagen, och kopplades närmre till 

lastbarhet än tidigare – blindheten reflekterade alltså inte längre en direkt kontakt med 

det bortomjordiska.10 Genom mirakel ansågs blindheten nu kunna helas; detta mirakel 

hölls i det Gamla Testamentet som det absolut högsta, och var starkt kopplat till 

profetian om Messias’ ankomst, då alla skulle ”se ljuset”.11 Att återfå synen efter att 

ha varit blind var även starkt kopplat till frälsning.12 Terminologin som berör 

konverteringen till kristendom kallar ofta den icke-konverterade för ”blind”, eller 

”levande i mörker”; konvertering till kristendom innebar upplysning.13 Blindhet kan 

alltså i den tidiga kristendomens synsätt sägas vara nära relaterat till hedendom eller – 

vilket är mer relevant för denna uppsats – ett förstadium till frälsning (”frälsning” 

förstås här som en plötslig förändring mot något ”högre” genom någon form av 

insikt). I den medeltida kristendomen sågs blindhet som ”the manifestation of a 

corruption of nature and character”.14 Barasch tar även upp den bibliska historien om 

Saul, som efter en vision om Jesu återuppståndelse blev blind i tre dagar, efter vilka 

han återfick synen, bytte namn till Paulus och konverterade till kristendomen (Apg. 

9).15 Blindheten markerar i historien om Paulus gränsen mellan två stadier av hans liv: 

före respektive efter frälsning och upplysning.  

 Den sista period undersökt av Barasch som är av intresse för den här 

uppsatsen är upplysningstidens syn på de blinda, främst genom Diderots Brev om de 

blinda. Ett underliggande antagande i Diderots skrift är närvaron av en inre värld hos 

de blinda, och i texten försökte han tänka sig hur blinda strukturerade dessa inre 

världar med andra sinnen än synförmågan. Detta antagande om en inre värld byggd på 

                                                 

9 Barasch., s. 22. 

10 Ibid., s. 45. 

11 Ibid., s. 47f. 

12 Ibid., s. 51. 

13 Ibid., s. 55. 

14 Ibid., s. 84. 

15 Ibid., s. 56-59. 
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andra sinnesintryck än synens var enligt Barasch ny för tiden, och intentionen var en 

del av upplysningstidens intellektuella omvärderande av hur man förstod världen 

genom att förkasta vidskeplighet som förklaringsgrund, samt det för tiden typiska 

intresset för sinneserfarenheternas roll i människans konceptvärld.16 I sitt Brev tar 

Diderot upp känselsinnets roll i byggandet av de blindas konceptvärld, och driver 

tesen att en blind kan utveckla samma intellekt och sinnesförmågor som en seende 

genom att sublimera sitt taktila känselsinne. Ett av textens antaganden är att sinnena 

är uppdelade i fem yttre sinnen och tre inre sinnen, med vilkas hjälp ett yttre sinne 

kunde förstärkas vid avsaknaden av ett annat.17 Diderots text markerar enligt Barasch 

genom sin rationella analys av en blind människas konceptvärld avslutningen på en 

lång tradition av mystik och vidskepelse som den enda utgångspunkten i 

framställningen av och synen på blinda i Europa.18 

Att se i blindo 

Synförlustens anledningar och innebörd 

Konung Oidipus och Oidipus i Kolonos 

Att omständigheterna kring Oidipus’ synförlust stämmer överens med Baraschs 

analys av blindheten i antiken är inte särskilt förvånande, då Oidipusmyten i alla dess 

varianter till viss del legat till grund för hans slutsatser. Detta innebär inte något 

problem för analysen, då Barasch används för att ge synförlusten en historisk-

kulturell kontext. Blindheten i antiken var, enligt Barasch, nära relaterat till skuld; det 

var gudarna som förblindade syndaren som straff antingen för ett brott mot en naturlig 

lag eller för helgerån. Bland helgerånen räknades att se en gud, och detta var ett brott 

eftersom att se en gud innebar att gränsen mellan det mänskliga och det 

övermänskliga utmanades.19 När man ställer sig frågan om varför Oidipus förblindar 

sig själv, kan man mot denna bakgrund omformulera frågan: vari ligger Oidipus’ 

                                                 

16 Barasch., s. 148f. 

17 Ibid., s. 155f.  

18 Ibid., s. 157. 

19 Ibid., s. 27. 
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skuld? Visserligen har han brutit mot ett sexuellt tabu och en naturlig lag, men för 

detta blir han inte bestraffad av gudarna – han sticker själv ut sina ögon efter att han 

insett sanningen, och hans öde är i sig ett straff som tilldelats hans ätt.20 I Oidipus i 

Kolonos bedyrar Oidipus själv sin oskuld för brotten han begått, då Kreon kommit för 

att föra tillbaka honom till Thebe: ”Du har mig här påbördat mord och sedebrott, / 

förutan blygsel, utan tanke på att blott / ovetande jag detta gjort, av ödet dömd / och 

gudars råd, som hyste agg emot min ätt! / Av egen vilja intet brott har jag begått / mot 

anförvanter, ingen svår försyndelse / och ingen skamlig gärning kan mig förebrås.”21 I 

sina egna ögon är Oidipus oskyldig till dessa brott, i den bemärkelsen att han begått 

dem ovetandes. Om blindhet i den antika kulturen var ett symptom på skuld, kan man 

således inte påstå att det uteslutande är Oidipus’ arvsskuld som reflekteras i hans 

utstuckna ögon. Det som hans blindhet symboliserar är hans egen bestraffning 

gentemot sig själv, vilket framgår när han möter Kören efter att ha stuckit ut sina 

ögon: 

 

KORFÖRAREN: Vad har du gjort? Hur kunde du förmå dig till / att släcka dina 

ögons ljus? Demonbesatt? 

OIDIPUS: Apollon var det, Apollon förvisst, / han är den som mig har olyckan 

sänt, / men blind mig gjorde ingen annan än jag själv. / Vad gagn gav mig nu mer 

min syn, / när intet gott och lyckligt fanns för mig att se?22 

 

Straffet som Oidipus ålägger sig själv är starkt knutet till det han ”sett”, alltså insikten 

han nått fram till genom sin strävan efter att få veta sanningen. Men då det just är 

”seendet” som ligger till grund för bestraffningen, och inte ”det sedda”, blir skulden 

närmare knuten till den karaktär som presenteras i dramat snarare än till de tidigare 

handlingar som avslöjas i handlingens gång. Skulden står alltså att finna i dramats 

direkta innehåll, och inte i föregående handlingar. 

Konung Oidipus är byggd helt och hållet kring Oidipus, där de övriga 

karaktärernas främsta funktion är att synliggöra hans natur.23 Genom pjäsen söker han 

                                                 

20 Sofokles, ”Introduktion”, s. 7. 

21 Sofokles, ”Oidipus i Kolonos”, s. 91. 

22 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 57. 
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sanningen, och får den först presenterad för sig i sin helhet av Teiresias, för att sedan 

stegvis får reda på sanningen, efter att inledningsvis ha förkastat Teiresias’ ord, 

allteftersom hans sanningssökande stegras och blir alltmer frenetisk. Karaktärerna 

som vet sanningen strävar efter att hålla den borta från Oidipus. Teiresias vägrar till 

en början att avslöja vad han vet, och efter hand som Oidipus blir argare insinuerar 

siaren hans skuld genom att påpeka att han inte ”ser” sanningen om sig själv: ”Du 

tadlar mig för oginhet, men vredens eld / som blossar i din egen själ, den ser du ej.”24 

Först när Oidipus i sin vrede anklagar Teiresias själv för kungamordet berättar siaren 

vad han vet. Oidipus förkastar det omedelbart, och efter hand som tonen mellan dem 

blir alltmer hätsk berättar Teiresias hela sanningen, varpå Oidipus anklagar honom för 

att sia falskt på Kreons inrådan. Till sist förutsäger Teiresias Oidipus’ öde och 

presenterar hans skuld i sin helhet.25 Samtalet mellan Teiresias och Oidipus skapar 

mellan dem en stark kontrast: ”the outward magnificence and inward blindness of 

Oedipus and the outward blindness and inward sight of the prophet”26. Oidipus’ inre 

blindhet – hans oförmåga att se de rätta förhållandena och hans skepticism mot orakel 

och profetior – har sin grund i en tro på den mänskliga viljans självtillräcklighet, hans 

tro på sin förmåga att med endast en yttre, mänsklig blick kunna tillgodogöra sig 

sanningen.27 Därför tar han som argument mot Teiresias’ ord upp sin triumf över 

sfinxen, där han endast använde sin mänskliga erfarenhet, utan hjälp från högre 

makter.28 Från Oidipus’ inre blindhet stammar både den grundlösa anklagelsen emot 

Kreon och hans anklagelse mot Teiresias för att tala ”jämt i gåtor, aldrig rent och 

klart”.29 Teiresias replik understryker Oidipus’ yttre synförmågas och mänskliga 

viljas otillräcklighet: ”Du kan ju tyda gåtor, du, det var ju så?”30  

                                                                                                                                            

23 Kirkwood, G. M., A Study of Sophoclean Drama, Cornell University Press: Ithaca and 

London, 1994, s. 127. 

24 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 32. 

25 Ibid., s. 33f. 

26 Kirkwood, s. 130. 

27 Ibid., s. 133. 

28 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 33. 

29 Ibid., s. 34. 

30 Ibid. 
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Oidipus’ reaktioner mot oraklen som presenteras i pjäsen visar att han 

uteslutande grundlägger sin kunskap i sina egna erfarenheter; hans tro på sin egen 

viljas makt är större än hans tro på gudarnas ord. Däri ligger hans djupaste skuld, för 

vilken han bestraffar sig själv med blindhet: tron på att den mänskliga viljans förmåga 

är överlägsen och fri från gudarnas inflytande, vilket liknar synden hybris. 

Synförlustens direkta anledning och innebörd i dramat är alltså synden som ligger i att 

ha ”sett för mycket” genom ett blint sanningssökande utan en inre tro, att finna visshet 

om sitt öde endast genom sin egen vilja. Därigenom kopplas synförlusten till en skarp 

uppdelning mellan en ”inre synförmåga”, som alltså består i en tro på gudarnas makt, 

och den yttre synförmågan, men också till en gränsdragning mellan det övermänskliga 

och det mänskliga. Körens avslutande ord i Konung Oidipus understryker den 

mänskliga viljans oförmåga att ensam utstå lidanden:31 

 

Detta var den Oidipus, / som de svåra gåtor tydde, som i makt den högste var, / han 

vars gång mot lyckans höjder syntes alla avundsvärd. / Se i vilken djupets avgrund 

ödets stormsvall honom sänkt! / Prisa ingen dödligs lycka förr än dagen nått sitt 

slut! / Om till livets gräns han hunnit fri från olycksödens lott, / då först må han 

prisas lycklig, stoftets son, men aldrig förr.32 

 

Denna yttre synförlust utgör bakgrunden till den karaktärssublimering Oidipus 

genomgår i Oidipus i Kolonos, där han utvecklas till en hero genom att axla sitt 

lidande och utveckla en ”inre synförmåga”. Detta kommer att utvecklas vidare under 

rubrikerna ”Inre och yttre synförmåga” och ”Individen och gruppen”.  

The Country of the Blind 

I The Country of the Blind förekommer ingen konkret synförlust; Nunez är seende 

genom hela novellen. Däremot hamnar han i en situation där hans synförmåga blir 

som ett handikapp för honom. I novellens slut möter han även idén om synförlust, då 

han endast får gifta sig med Medina-saroté om han låter operera ut sina ögon. Inom 

                                                 

31 Kirkwood menar att detta är ett återkommande tema i Sofokles’ dramatik. Kirkwood, s. 

133. 

32 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 62. 
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verkets ramar konstrueras en övergång från omvärldens situation till en polarisering 

av den, från en världsbild organiserad kring synintryck till en världsbild konstruerad 

av alla sinnesorgan utom synen; Nunez’ situation som dalens enda seende är genom 

denna polarisering jämförbar en situation där en man förlorar synen i en värld av 

seende. 

 I novellens inledning presenterar Wells en geografisk och historisk 

beskrivning av dalen. Berättarrösten återger hur dalen avskärmats från omvärlden 

efter ett vulkanutbrott, och blandar i berättelsen fiktiva berg (Mindobamba, 

Parascotopetl, Arauca) med verkliga platser (Quito, Yaguachi, Guayaquil).33 Dalen är 

belägen mellan två verkliga berg, men utbrottet som leder till dalens isolering sker ur 

fiktiva vulkaner. Detta leder till att en gräns dras mellan verkets ramdieges och inre 

diegeser – eller verkets ”verklighet” respektive ”fiktioner” – och dalen blir en 

verklighet instängd av fiktion. Efter att ha skapat denna stämning genom mötet mellan 

geografisk fiktion och verklighet återger den extradiegetiska berättarrösten hur 

legenden om dalen började, då en man som levt i dalen blev utestängd efter utbrottet 

och tvingades leva i världen utanför.34 Genom att på detta sätt introducera myten som 

omspinner dalen genom en i tid och rum avlägsen berättare manifesterar den 

extradiegetiska berättarrösten sin auktoritet över den följande historien, och gör den 

polariserade situation som råder i dalen plausibel. Ytterligare ett sätt på vilket 

berättaren markerar sin auktoritet är genom att i berättelsen om mannen som startade 

legenden framställa honom som en tvivelaktig berättare: ”In his wallet he had a bar of 

native silver for which he could not account; he insisted there was none in the valley 

with something of the insistence of an inexpert liar.”35 När mannen från dalen träffar 

en präst beskrivs han som en ”dim-eyed young mountaineer, sunburnt, gaunt, and 

anxious, […] a man all unused to the ways of the lower world” inför prästen som 

beskrivs som ”keen-eyed [and] attentive”.36 Denna framställning av ”legendens fader” 

bidrar till att legitimera den extradiegetiska berättarrösten, som har ”the legend his 

                                                 

33 Wells, s. 322. 

34 Ibid. 

35 Ibid., s. 323. 

36 Ibid.  
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poor, ill-told story set going” som bakgrund till sin berättelse.37 Samtidigt  markerar 

framställningen dalens position som något avskilt, mystiskt, något som (bokstavlig 

talat) ligger på gränsen mellan fiktion och verklighet. Den legitimerande faktorn är 

viktig för den extradiegetiska berättarrösten, eftersom den grundlägger hans position 

som en återberättare av det som ”faktiskt händer” Nunez i dalen. I slutet av 

inledningen presenterar berättaren en skildring av olyckan som ledde till att Nunez 

hamnade i dalen: ”The story of the accident has been written a dozen times. Pointer’s 

narrative is the best.”38 Genom att introducera närvaron av flera berättelser om 

olyckan blandar den extradiegetiska berättarrösten en legend med ett faktiskt 

händelseförlopp, vars flertaliga återberättare understryker att det ”verkligen har hänt”, 

balanserar Wells historien på gränsen mellan verklighet (det vill säga narrationen) och 

fiktion (det vill säga platsen och omständigheterna). 

 De blindas bild av verkligheten har blivit avgränsad till känsel- och 

hörselsinnena, och således finns det för dalens invånare ingen värld utanför dalen, 

varför de också tror att Nunez uppstått spontant i naturen och ser hans påpekande av 

en värld utanför dalen som ett bevis på ett outvecklat förstånd.39 Ord som relaterar till 

syn har helt försvunnit ur deras vokabulär efter generationer utan syn, och alla idéer 

som fanns kvar från tiden då invånarna kunde se har ersatts av förklaringar och 

modeller som totalt exkluderar synförmågans inverkan. Det första Nunez ser när han 

kommer till dalen är husen, fälten och vägarna som de blinda har byggt, och han slås 

av deras perfekta symmetri och inbördes ordning, ”quite unlike the higgledy-piggledy 

agglomeration of the mountain villages he knew”.40 Därefter lägger han märke till att 

husen är irreguljärt målade, ”smeared with a sort of plaster that was sometimes grey, 

sometimes drab, sometimes slate-coloured or dark brown”.41 Ett exempel på de 

blindas världsbild presenteras då invånarna försöker lära Nunez sin skapelsemyt: 

 

                                                 

37 Ibid., s. 324. 

38 Wells, s. 325. 

39 Ibid., s. 330. 

40 Ibid., s. 327. 

41 Ibid., s. 328. 
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And the eldest of the blind men explained to him life and philosophy and religion, 

how that the world (meaning their valley) had first been an empty hollow in the 

rocks, and then had come, first, inanimate things without the gift of touch, and 

llamas and a few other creatures that had little sense, and then men, and at last 

angels, whom one could hear singing and making fluttering sounds, but whom no 

one could touch at all, which puzzled Nunez greatly until he thought of the birds.42 

 

Framställningen av de blinda i The Country of the Blind är ett tankeexperiment vars 

utgångspunkt är de tankegångar som Barasch menar introduceras av Diderot i hans 

Brev om de blinda. Brevets slutsats stämmer in väl på dalens invånare i The Country 

of the Blind: ”The blind person […] is different from the seeing, but not inferior to 

him. The conclusion […] is that the blind can attain all, or almost all, the 

achievements that are within reach of the seeing. What the blind cannot attain […] is 

counterbalanced by achievements of which only he is capable”.43 Situationen i The 

Country of the Blind är denna slutsats dragen till sin spets, där Nunez’ situation blir 

ett prov för synens påstådda överlägsenhet mot de andra sinnena. Nunez’ försök att ta 

över makten misslyckas, då han inte lyckas beskriva vad ”syn” är för något för 

invånarna och hans exempel på synens fördelar blir obegripliga för dem. Hans slutliga 

våldsutbrott resulterar i ett misslyckande, varpå han fogar sig till att leva i enlighet 

med dalens samhällsstruktur.  

 Endast i ett avseende får den direkta synförmågan en specifik betydelse för 

Nunez i det blinda samhället, nämligen uppskattandet av det sköna, det estetiska 

betraktandet. Som Nunez’ första iakttagelse av de blindas hus visade lyckas de blinda 

etablera en symmetri utan syn, vilket var ett av Diderots huvudargument i Brev om de 

blinda, men i färgerna på väggarna ser Nunez en ”extraordinary irregularity”, vilket 

får honom att tänka: ”The good man who did that […] must have been blind as a 

bat.”44 Den symmetri som de blinda lyckats etablera i sin dal inkluderar inte det 

estetiska betraktandet, vilket blir något som endast Nunez kan uppskatta. De blindas 

konst är musiken, den enda ”lyx” som de unnar sig i den tillvaro som beskrivs som 

                                                 

42 Ibid., s. 332. 

43 Barasch, s. 154.  

44 Wells, s. 328. 
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”[a] simple, laborious life”.45 Deras sinne för musik och de estetiska kvaliteterna i 

musiken elaboreras dock inte. Beskrivningen av de blindas exceptionella hörsel- och 

luktsinne uppehåller sig vid det praktiska, hur de lokaliserar och skiljer personer åt 

genom intonation och lukt och genom användande av den etablerade symmetrin.46 

Även deras skönhetsideal är oberoende av synintryck, vilket framkommer av 

beskrivningen av Medina-saroté:  

 

She was little esteemed in the world of the blind, because she has a clear-cut face, 

and lacked that satisfying, glossy smoothness that is the blind man’s ideal of 

feminine beauty; but Nunez thought her beautiful at first, and presently the most 

beautiful thing in the whole creation. Her closed eyelids were not sunken and red 

after the common way of the valley, but lay as though they might open again at any 

moment; and she had long eyelashes, which were considered a grave 

disfigurement. And her voice was strong, and did not satisfy the acute hearing of 

the valley swains. So that she had no lover.47 

 

Nunez tillåts inte gifta sig med henne, såvida han inte låter dalens läkare operera bort 

hans ögon, och detta utgör synförmågans sista prövning i verket, den slutgiltiga 

mätningen av synförmågans värde för individen. Fram till denna punkt i handlingen 

har synförmågan inte kunnat visa sig praktisk överlägsen de andra sinnena i något 

avseende, och Nunez har tvingats acceptera sina nederlag för att åtminstone delvis 

kunna ingå i de blindas samhälle. Att operera bort ögonen skulle dock för Nunez 

innebära att ge upp sina estetiska grundvalar, grunden för vad han anser ”vackert”, 

och tanken på en värld utan denna synbaserade skönhet blir odräglig för honom. Till 

sist går han ändå med på att genomgå operationen, men under hans sista dag som 

seende ser han soluppgången och inser att han inte kan ge upp sin synförmåga: ”It 

seemed to him that before this splendour he, and this blind world in the valley, and his 

love, and all, were no more than a pit of sin.”48 I denna betraktelse, som får Nunez att 

fly dalen, framkommer en konsekvens av det synbaserade skönhetsintrycket, 

                                                 

45 Ibid., s. 334. 

46 Ibid., s. 335. 

47 Wells, s. 340. 

48 Ibid., s. 345. 
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nämligen närvaron av någonting som är ”högre” än allt annat, inklusive betraktaren 

själv (denna tanke kommer att utvecklas vidare under rubriken ”Det inre och det 

yttre”).  

I slutändan kan det alltså konstateras att det är det estetiska betraktandet, och 

den resulterande insikten av någonting ”högre”, som skiljer Nunez från de blinda i 

dalen, den faktor som i novellens utveckling visar sig särskilt tillhörande 

synförmågan. Detta visar Wells genom att placera en seende man från ”världen 

utanför” i en dal som genom sammanblandning av verklighet och fiktion representerar 

en polarisering av det samhälle och den struktur Nunez härstammar från.  

Blindheten 

Den epidemi av blindhet som sprider sig i Blindheten får aldrig någon förklaring i 

romanen. Det första fallet är plötsligt och oväntat, då ”den förste blinde” oförklarligt 

förlorar synen medan han väntar på att trafikljuset ska slå om till grönt.49 Epidemin 

slutar sedan lika plötsligt då samme man återfår synen medan han försöker sova.50 

Efter att läkaren misslyckats med att hitta en medicinsk förklaring för ”den vita 

sjukan” blir han själv smittad och sedermera internerad i det övergivna 

mentalsjukhuset, och vidare efterforskningar om sjukdomens orsak lämnas till större 

delen onämnda. Till en början hoppas de internerade att ett botemedel snart ska 

finnas, men detta hopp förlorar de snart. Istället slås de tidigt av tanken på att de 

kommer att vara blinda för alltid, en tanke som snart tas för sanning.51  Då ingen 

direkt anledning till synförlusten presenteras i verket lämnas det upp till läsaren att 

avgöra varför detta namnlösa samhälle plötsligt drabbas av en sådan fruktansvärd 

epidemi.  

 Det finns många stilistiska och tematiska drag i Blindheten som inbjuder till 

en allegorisk läsning. Det faktum att ingen av karaktärerna har namn, och att 

samhället de lever i likaså står namnlöst, gör att karaktärerna lätt ses som 

representanter för mänskligheten i stort, medan samhället blir en typbild av en allmän 

                                                 

49 Saramago, José, Blindheten, översättning av Hans Berggren, Stockholm: Wahlström & 

Widstrand, 2006, s. 9f. 

50 Ibid., s. 260. 

51 Ibid., s. 50. 
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samhällsstruktur. Likaså blir mentalsjukhuset där de blinda interneras ett 

mikrokosmos som återspeglar samhällets kollaps. Därigenom får berättelsen 

karaktären av en moralisk allegori, där varje steg i nedbrytandet av den mänskliga 

tillvaron följer logiska utvecklingssteg för att demonstrera den moderna 

samhällsstrukturens oförmåga att bemöta en storskalig krissituation utan att bryta mot 

mänskliga rättigheter. Tillvaron för de internerade blir snabbt ohållbar, eftersom de 

lämnas åt sitt öde utan medicinsk hjälp, tilldelas otillräckliga matransoner och 

uppmanas att styra sig själva, med upprepade instruktioner om att varje försök att fly 

byggnaden innebär omedelbar avrättning.52 En sådan avrättning sker redan under den 

andra dagen av interneringen, då ”tjuven” avrättas när han ber vakterna om medicinsk 

hjälp.53 Denna och följande avrättningar blir aldrig ifrågasatta, soldaterna möter inga 

repressalier eftersom de ”gjort sitt jobb”, medan de internerade lämnas att begrava de 

avrättade på egen hand. Den vita sjukan framstår i denna kontext som ett symptom på 

något ”fel” hos individerna som lever i denna samhällsstruktur, den svaghet som leder 

till den totala kollaps som illustreras.  

Sjukdomens plötslighet både i uppkomst och i upphörande gör att den period 

av blindhet som karaktärerna genomlever liknar den tidigt kristna epokens sätt att 

avbilda blinda som korrupta varelser som befinner sig i ett förstadium till frälsning. 

Barasch skriver: ”it is a characteristic feature of all religions of salvation that they are 

fascinated with sudden change, with an unprepared (or seemingly unprepared) radical 

inversion.”54 I synnerhet påminner den vita sjukans plötslighet om den bibliska 

historien om Saul, som efter en vision om Jesu återuppståndelse blev blind i tre dagar, 

för att sedan återfå synen, byta namn till Paulus och konvertera till kristendomen. I 

historien om Paulus, såväl som i Blindheten, avgränsar perioden av blindhet två 

stadier i de drabbades liv: före respektive efter blindheten. I historien om Paulus har 

han i det första stadiet en fungerande ”bodily eyesight, but he does not see the 

spiritual light. The spell of blindness brings about a dramatic inversion. The loss of 

his physical eyesight, even if only temporary, ’opened his eyes’ to the ineffable vision 

                                                 

52 Saramago, s. 42f. 

53 Ibid., s. 68. 

54 Barasch, s. 54. 
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of divine revelation.”55 Epidemin av blindhet i Blindheten fungerar också som en 

”dramatisk inversion”, där epidemins uppkomst ofta anses vara av andlig natur och 

där epidemins upphörande presenteras som inledningen på ett ”nytt liv” för dem som 

genomlevt den. 

Även om den ”svaghet” i individernas liv som leder till den vita sjukans 

uppkomst inte presenteras som en avsaknad av en specifikt religiös insikt insinueras 

det både av berättarrösten och av de drabbades reflektioner att det rör sig om 

någonting inre, abstrakt och moraliskt som saknas. Ett exempel på en religiöst laddad 

scen är då läkarfrun och hennes make, efter att ha letat efter mat i den nu förfallna 

staden, går in i en kyrka, där läkarfrun finner att någon täckt alla helgonbilders ögon 

med påmålade ögonbindlar.56 Tanken på att helgonen inte längre kan se människornas 

plågor leder till panik och uppståndelse bland de andra blinda som befinner sig i 

kyrkan. Denna scen utgör den sista struktur som raseras i de drabbades liv, nämligen 

religionens tröst och beskydd – det är strax efter denna scen som den förste blinde 

återfår sin syn, och den dramatiska inversionen når sin slutpunkt. Det enda helgon 

vars ögon inte har blivit övertäckta är Lucia, som bär sina utstuckna ögon på ett 

silverfat. Lucia ansågs ha kunnat se trots att hennes ögon stuckits ut, genom ett 

mirakel, vilket gör att helgonbilden speglar läkarfruns situation: hon är den enda 

seende bland hundratals blinda människor, men hon är likväl inkapabel att beskydda 

de drabbade från förfallet, och dessutom är hon den enda som kan se detta förfall. 

Scenen förstärker läkarfruns roll som en länk mellan läsaren och handlingen, där 

läsaren ”ser” vad som händer både genom läkarfruns ögon och genom att se hennes 

situation som den enda seende.  

I Paulus fall verkar den dramatiska inversionen för att försätta honom i en 

situation som utgör extremfallet av det som präglade hans liv före konverteringen. 

Blindheten han drabbas av används som en konkret representant för den abstrakta 

blindhet han levt i utan kristendomen, i enlighet med den analogi som Barasch menar 

var vanlig under den tidiga kristendomen, där någon som inte konverterat till 

kristendomen ansågs vara ”blind”. Samma situation kan sägas vara gällande i 

Blindheten, där perioden av blindhet kan sägas vara en konkret representation för den 

                                                 

55 Ibid., s. 60. 

56 Saramago, s. 255f. 
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föreliggande ”svaghet” som möjliggör epidemin. Den vita sjukan leder inte bara till 

en samhällelig kollaps, utan även ett raserande av andra abstrakta strukturer. Något av 

det första som försvinner är klasskillnader, då läkarens högre samhälleliga status inte 

gör honom till en ledare i den nya situationen trots hans försök att skapa ordning. I 

interneringen finns inga statusskillnader, och avsaknaden av en ledare leder till en 

djurisk anarki. Personlig identitet löses tidigt upp, och läkarfrun förutspår tidigt den 

djuriska tillvaro de kommer att befinna sig i till följd av identitetslösheten:  

 

[S]å fjärran världen är vi att det inte lär dröja länge förrän vi börjar glömma vilka 

vi är, vi kommer inte ens att minnas vad vi heter, och för vad, vad skulle namn 

tjäna till, ingen hund känner igen en annan hund på de namn de har fått […], här är 

vi som en ny hundras, vi känner igen varandra på skallet […].57  

 

Känslor av skam och blygsel försvinner av nödvändighet, en förlust som når sin 

höjdpunkt i den scen då de blinda som följer läkarfrun efter att de tagit sig ut från 

interneringen går ut på en gård och uträttar sina naturbehov sida vid sida, ”lidande av 

en sista rest av lönlös skam”.58 När synförmågan försvinner påverkas även känslorna: 

”de känslor vi har levt med och som fått oss att leva som de vi var, de föddes av att vi 

hade ögon, utan ögon blir känslorna annorlunda, vi vet inte hur, vi vet inte vilka”.59  

Sammanfattningsvis leder alltså den vita sjukan till att alla faktorer som skiljer 

en människa från en annan människa – med andra ord, alla individuella särdrag – 

försvinner, och de blinda hamnar i en situation där de alla är lika. Deras liv blir ett 

djuriskt, primitivt och smutsigt liv där kampen för överlevnad är det enda centrala. 

Efter detta resonemang framstår det ”fel” som leder till den vita sjukans uppkomst 

som en låg gemensam nämnare för mänsklighet, och efter analogin med Paulus 

präglas de blindas situation före och under den dramatiska inversionen av att den 

gemensamma faktor som gör dem till människor är de djuriska 

självbevarelsedrifterna. Blindheten visar att när dessa drifter ensamt får råda blir den 

mänskliga situationen odräglig. Den vita sjukan demaskerar mänskligheten och visar 

                                                 

57 Saramago, s. 54. 

58 Ibid., s. 206. 

59 Ibid., s. 204. 
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för läsaren att grunden för vår mänsklighet inte är starkare än de djuriska drifter som 

våra samhälleliga och individuella strukturer inte förmår hålla i schack då en katastrof 

inträffar. 

Det inre och det yttre  

Konung Oidipus och Oidipus i Kolonos 

Uppdelningen mellan inre och yttre synförmåga är fundamental i Oidipus-dramerna. 

Barasch menar att en effekt av antikens syn på blindhet var att gränsen mellan fysisk 

(yttre) och metaforisk (inre) blindhet blev suddig, en effekt som levt kvar länge i 

europeisk konst och bildspråk.60 När gudarna tog bort en persons yttre synförmåga 

ersattes den av en ”sublimated, spiritualized form of vision. What the blind person has 

lost in his body, the sight of his eyes, he is, at least in some cases, given back in 

spirit.”61 Detta kan sägas vara fallet även för Oidipus: han bestraffar sin inre blindhet 

genom att skada den yttre synförmåga han satt sådan tillit till, då han ”sett men inte 

förstått”, vilket innebar att han slutligen ”såg för mycket”. Oidipus’ inre blindhet 

bestod i en tro på människans vilja som starkare än gudarnas bud. När han väl förlorat 

den yttre synförmågan genomgår han emellertid en karaktärsförändring; även om han 

i grunden är densamme, med samma viljestyrka, utvecklas han i Oidipus i Kolonos till 

en hero med en stark inre synförmåga. Den inre syn han tidigare saknat är ett av 

Oidipus’ starkaste karaktärsdrag i Oidipus i Kolonos. 

 I Oidipus i Kolonos reflekterar Oidipus’ blindhet det lidande han genomlevt 

under åren som gått sedan Konung Oidipus, samt den sublimerade inre synförmåga 

som utvecklats ur detta lidande. Skillnaderna mellan den blinde Oidipus från den 

seende Oidipus är påtagliga: medan han i Konung Oidipus förkastar samtliga orakel, 

är oraklen och gudarnas ord grunden till hans självsäkerhet i Oidipus i Kolonos. 

Denna skillnad är påtaglig i hans dialoger med Kreon. I Konung Oidipus anklagar han 

Kreon utan att först ha hört hans ord:  

 

                                                 

60 Barasch, s. 9f. 

61 Ibid., s. 12. 
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Ack, rikedom och härskarglans och kunskaps makt, / som andras överglänser! Till 

den högsta höjd / kan sådant föra, medan avund lurar lömskt. / För detta 

kungavälde, som vår stad, vårt folk / åt mig har överlämnat, icke jag begärt, / vill 

kanske Kreon, fordom trogen vän till mig, / med falskhet och intriger bringa mig på 

fall, / som verktyg brukande den gamle ränksmed här, / som människor bedrager 

med sitt spåmansprat / och efter vinning spejar klarsynt, fastän blind.62 

 

I citatet ovan är grunden för Oidipus’ anklagelse inte bara hans desperata ovilja att 

acceptera den skuld Teiresias påpekar är hans: han grundar sin misstanke om Kreons 

agerande på mänsklig erfarenhet, med en allmän observation om hur mänsklig avund 

påverkar beteendet. Med denna fördom i bakhuvudet vägrar han lyssna på vad Kreon 

har att säga till sitt försvar: ”Nog är du rapp i ord. Ogärna hör jag dock, / hur 

knipslugt orden läggas, den som falsk befanns.”63 I Oidipus i Kolonos, däremot, 

lyckas Oidipus efter att ha hört Kreons falska tal omedelbart genomskåda en faktisk 

lögn: ”Du talar vitt och brett, du. Den som klyftigt tal / om allting för, han sällan är en 

redlig man.”64 Även här uttrycker Oidipus sig i en generell observation om 

människans beteende, men denna gång förlitar han sig på oraklens ord som han tagit 

del av genom Ismene. Oidipus’ synförlust har gjort honom mer kapabel att känna igen 

lögn för lögn än han var i Konung Oidipus.  

Kreons roller i respektive drama genomgår också en markant förändring. I den 

första pjäsen fungerar han i G. M. Kirkwoods ord som ”a pivot about which Oedipus 

turns in his contrasting phases of self-confidence and abasement”.65 I hans konstanta 

ovilja att ta något beslut utan all nödvändig förkunskap, och i hans motto ”På vad jag 

icke känner, kan jag ej ge svar”,66 blir Kreon en kontrast till den viljestarka och 

intuitivt drivna Oidipus, som än tydligare understryker konungens ”inre blindhet”. I 

den senare pjäsen, däremot, är Kreon en tydlig antagonist, en man som tar till våld 

och smickrande lögner när det krävs.67 Här tjänar Kreons kontrasterande relation till 

                                                 

62 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 33. 

63 Ibid., s. 37. 

64 Sofokles, ”Oidipus i Kolonos”, s. 86. 

65 Kirkwood, s. 131. 

66 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 37. 

67 Kirkwood, s. 152. 
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Oidipus en annan roll än i Konung Oidipus: båda känner oraklets ord, men deras 

relation till det skiljer sig i den bemärkelsen att Oidipus använder det som grund för 

att se sanningen, medan Kreon använder det som grund för sina egna lögner och 

ändamål. Genomgående föregår observation Oidipus’ reaktioner på falskt tal i pjäsen, 

även då sonen Polyneikes kommer för att hämta honom. Även i detta fall är oraklet 

grund till Oidipus’ självsäkerhet, men trots denna förkunskap låter han Polyneikes 

komma till tals, på Antigones inrådan.68  

 Oidipus’ relation till sina döttrar i Oidipus i Kolonos avslöjar också något om 

hans karaktär. Hans ”stödjestavar två” fungerar som ersättningar för den yttre 

synförmåga Oidipus förlorat.69 Antigone leder honom på vägen och fungerar som 

hans yttre syn, medan Ismene representerar Oidipus’ vaksamhet på oraklen, då hon 

rapporterar varje nytt orakel som rör honom.70 På så vis symboliserar Antigone den 

viljestyrka och observationsförmåga som tidigare manifesterat sig i Oidipus’ yttre 

syn, medan Ismene blir en extern representant för den inre synförmåga han nu 

besitter. Genom döttrarnas närvaro tydliggörs gränsen mellan yttre och inre 

synförmåga, eftersom de båda tillsammans står för Oidipus’ yttre syn, medan han är 

begränsad till det direkta intrycket av sin inre syn och naturliga viljestyrka. Oidipus’ 

synförlust har lett till att gränsen mellan det inre och det yttre gjorts tydligare, och den 

yttre synförmågan har ersatts av representanter i döttrarnas gestalt. Detta får även 

följder för Oidipus’ karaktärsutveckling: genom lidandet som följt av förlusten av sin 

yttre syn utvecklas och sublimeras hans inre syn, och hans vilja blir grundad i hans 

inre karaktär och resignation inför sitt oundvikliga öde snarare än hans yttre, 

mänskliga storhet.   

I grund och botten är Oidipus’ viljestarka och bestämda natur oförändrad, men 

till skillnad från tidigare har den blinde Oidipus respekt för gudarnas makt som stöd 

för sin vilja. Oidipus har genom sitt lidande genomgått en karaktärssublimering och 

utvecklats till en hero (om Oidipus som hero, se rubriken ”Individen och gruppen”). 

Hans yttre synförlust är således starkt kopplat till hans förädlade inre synförmåga i 

Oidipus i Kolonos; det är ett lidande som han axlat, en slags självvald gudomlig 

                                                 

68 Sofokles, ”Oidipus i Kolonos”, s. 96f. 

69 Ibid., s. 88. 

70 Ibid., s. 75f. 
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rättvisa, och genom resignationen inför sitt öde har han blivit en i antika mått högre 

människa, värdig evig vila.  

The Country of the Blind 

Gällande det inre och det yttre i The Country of the Blind har en stor del redan 

behandlats under rubriken ”Synförlustens anledningar och innebörd”, där de blindas 

abstrakta världsbild (symmetri, rationellt tänkande, skapelsemyt etc) togs upp och 

ställdes mot Nunez som novellens representant för den synbaserade 

världsuppfattningen. Dessa delar av den inre värld som presenteras i novellen behöver 

inte utvecklas vidare. Istället kommer den här sektionen ta upp en annan uppdelning 

mellan inre och yttre, nämligen konceptet av någonting ”högre”. Med högre menas i 

det här fallet en strävan efter ett förädlande av livet, en vilja att leva rikare på alla sätt, 

till varje pris. Denna strävan präglar hela Nunez’ vistelse i dalen, och det är en av 

faktorerna som skiljer honom från de blinda invånarna. 

 För att bättre förstå Nunez’ situation är det lämpligt att betrakta honom som en 

”Outsider”, någon som skiljer sig från gruppen genom en individuell vilja till 

utveckling framför en kollektiv vilja till trygghet. Denna problematik tas upp av Colin 

Wilson i The Outsider (1956), där han analyserar outsider-problematiken i 

västerländsk litteratur. Wilson sammanfattar Outsiderns situation på följande sätt:  

 

The Outsider wants to cease to be an Outsider. He wants to be integrated as a 

human being, achieving a fusion between mind and heart. He seeks vivid sense 

perception. He wants to understand the soul and its workings. He wants to get 

beyond the trivial. He wants to express himself better so that he can better 

understand himself. He sees a way out via intensity, extremes of experience.71 

 

Denna beskrivning fångar Nunez i åtminstone en bemärkelse, nämligen i hans vilja att 

upphöra att vara en Outsider. Hans situation som den enda med syn sätter honom 

oundvikligen på en nivå av förståelse för dalen som är differentierad från de övriga 

invånarnas, och genom novellen försöker han på olika sätt transformera sitt 

utanförskap. Hans inledande intryck av detta utanförskap är en känsla av 

                                                 

71 Wilson, Colin, The Outsider, Penguin/Putnam: New York, 1987, s. xi. 
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överlägsenhet inför de blinda, och han gör sin föresats att ta över makten i dalen 

tydlig genom att upprepa det gamla ordspråket ”In the Country of the Blind, the One-

eyed Man is King.”72  

Den del av synförmågan som enligt Nunez placerar honom på toppen av 

makthierarkin är synförmågans användbarhet och nytta – med andra ord, de praktiska 

fördelarna med synförmågan. På denna punkt kommer dock synförmågan till korta, 

eftersom de blinda anpassat sitt liv i dalen till att vara välfungerande utan synförmåga. 

Nunez’ språk är delvis inkommensurabelt till de blindas – hur kan man förklara ”syn” 

för någon som aldrig hört ordet eller ens har synförmåga? Synens praktiska 

tillkortakommanden uppträder i två skepnader: först då Nunez försöker visa 

synförmågans användbarhet genom att ”förutspå” ankomsten av en av dalens invånare 

då han ser honom komma gående på avstånd:  

 

One morning he saw Pedro in the path called Seventeen and coming towards the 

central houses, but still too far off for hearing or scent, and he told [the other blind 

people] as much. [---] An old man remarked that Pedro had no business on Path 

Seventeen, and then, as if in confirmation, that individual as he drew near turned 

and went transversely into Path Ten, and so back with nimble paces towards the 

outer wall.73 

 

På ett nästan obegripligt sätt visar sig Nunez’ synförmåga inte alls överlägsen de 

blindas praktiska förmågor, utan visar sig till och med vara underlägsen. Den andra 

skepnaden består i Nunez’ försök till ett våldsamt coup d’état, då han försöker visa 

sin synförmågas överlägsenhet i handgemäng. Han finner sig dock oförmögen att slå 

det första slaget mot de blinda, då övertygelsen om hans överlägsenhet medför en 

medömkan för dem.74 Först när de blinda omringat honom slår han en av dem med en 

spade i ett desperat flyktförsök. Hans försök att manifestera sin överlägsenhet i 

makthierarkin har misslyckats, och synen har visat sig vara ett handikapp snarare än 

en maktfaktor i dalen.  

                                                 

72 Wells, s. 329. 

73 Ibid., s. 336. 

74 Ibid., s. 337. 



Lunds Universitet  Marcus Björkqvist 
Litteraturvetenskapliga Institutionen  LIVM01 
Handledare: Niklas Schiöler   
27.08.2009 
 

 26 

 Efter att ha levt i trygghet i dalens samhälle ett tag blir han attraherad av 

Medina-saroté, återigen med sin synförmåga som grund. Kärleken som attraktionen 

utvecklas till markerar nästa steg i Nunez’ strävan efter att leva ett ”rikare” liv, både 

genom lyckan som följer ett kärleksfullt äktenskap och den harmoni som genom ett 

giftermål skulle uppstå mellan Nunez och det blinda samhället. Då Nunez tvingas 

välja mellan giftermålet och sin synförmåga ställs han inför valet att oåterkalleligen 

ge upp det som differentierar honom från de andra i dalen eller att fortsätta att vara en 

plågad Outsider i ett samhälle som inte förstår vad det saknar. I episoden då Nunez 

ser soluppgången kopplas Nunez’ synförmåga, genom scenens visuella storhet, till 

insikten om någonting större än den värld som finns tillgänglig för sinnena – han inser 

närvaron av ett ”Bortom”, som är större och bättre än det som finns tillgängligt för 

hans sinnen (med andra ord, de blindas dal). Efter att ha sett detta kan han inte 

acceptera tanken på att förlora dessa intryck, eftersom operationen skulle innebära ett 

anammande av de blindas världsbild, där ingen insikt av ett ”Bortom” presenteras, en 

världsbild som är begränsad till deras sinnesförmågors användbarhet och symmetri 

(även om de talar om ”änglar” så omtalas dessa inte som härstammande från 

någonting bortom dalen). Nunez är den som ”ser mer” än de andra, och denna insikt 

om ett ”Bortom” är en inre, till sin natur religiös eller spirituell insikt som liknar den 

insikt Oidipus når efter att ha ”sett för mycket”. Med Colin Wilsons ord:  

 

The Outsider’s claim amounts to the same thing as Wells’s hero’s in The Country 

of the Blind: that he is the one man able to see. To the objection that he is 

unhealthy and neurotic, he replies: ’In the country of the blind, the one-eyed man is 

king.’ His case, in fact, is that he is the one man who knows he is sick in a 

civilization that doesn’t know it is sick.75 

 

Den ”sjukdom” som Wilson påpekar att Nunez identifierar i sig själv och samhället är 

den omedelbara frånvaron av det ”Bortom” han ser och känner i soluppgången. 

Synförmågans roll har i denna situation slutligen fått en visionär, profetisk karaktär, 

ett sinne som förmår visa människan vad som ligger bortom honom själv. Med andra 
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ord har Nunez genom sin yttre synförmåga upptäckt en ”inre” synförmåga som han 

inte kan tillerkänna någon av de blinda. 

Nunez’ utanförskap är således främst grundad i den insikt som i novellens 

värld endast inses med hjälp av synförmågan, och eftersom det är omöjligt för honom 

att ge upp tanken på ett ”Bortom” efter att ha sett soluppgången väljer han en 

nästintill säker död i ett flyktförsök som åtminstone tillåter honom att uppleva 

storslagna sinnesintryck framför ett evigt mörker i vilket han skulle minnas en sådan 

storslagenhet utan att kunna uppleva den igen. Den inre strävan efter någonting som 

ligger bortom sinnesintrycken länkas i The Country of the Blind till den yttre 

synförmågan genom kontrasterna mellan Nunez och de blinda, och denna ”visionära” 

aspekt av synförmågans roll i novellen tydliggörs genom den tidigare nämnda 

polarisering i vilken synförmåga visar sig vara ett handikapp. Med andra ord leder 

Nunez’ ”inverterade synförlust” i längden till en demonstration av synförmågans 

relation till en inre, abstrakt idé om någonting bortom sinnesintrycken, samma insikt 

av ett ”Bortom” som Oidipus’ synförlust symboliserar. 

Blindheten 

Efter den inversion som den vita sjukan innebär ersätts i stora drag de blindas yttre 

värld med ett konkret förfall vars ursprung är något ”fel” i deras inre, abstrakta 

strukturer. Bokstavligt talat försvinner en stor del av den upplevda ”yttre” världen för 

de blinda; de rör sig i ett konstant lidande, och deras sinnesförnimmelser av den yttre 

världens förfall blir avgränsat till de övriga sinnena. Den visuella bilden av de blindas 

tillvaro får läsaren genom läkarfruns reflektioner, eftersom hon är den enda med 

synen i behåll; läsaren delar hennes position som någon som står ”bakom ett 

mikroskop och observerade beteendet hos varelser som inte ens kunde misstänka att 

hon fanns där”.76  

 Perioden som den centrala gruppen av blinda spenderar i interneringen 

fungerar som en bild för det yttre samhällets kollaps. När de blinda kommer ut ur 

interneringen och finner att blindheten drabbat alla invånare i staden, och förmodligen 

alla i hela det namnlösa landet, har raseringen av de strukturer som tidigare gjorde 

                                                 

76 Saramago, s. 60. 
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människornas liv drägligt fullbordats. Detta visas inte minst när läkarfrun beskriver 

för de andra hur livet i staden ser ut:  

 

Det finns ingen skillnad mellan ute och inne, mellan här och där, mellan de få och 

de många, mellan hur vi lever och hur vi kommer att tvingas leva, Och 

människorna, hur går det för dem, undrade flickan med solglasögonen, De går 

omkring som spöken, så måste det vara att vara en vålnad, att vara säker på att livet 

finns, eftersom fyra sinnen säger en det, men inte kunna se det […].77 

 

I detta tillstånd jämförs livet i blindheten ofta med döden av karaktärerna, exempelvis 

av flickan med solglasögonen då hon inte hittar sina föräldrar: ”jag anser att vi redan 

är döda, vi är blinda därför att vi är döda, eller om du vill att jag säger det på annat 

sätt, vi är döda därför att vi är blinda, det går på ett ut”.78 Under interneringen bryts 

individerna ner steg för steg för att nå detta stadium, då de abstrakta strukturer som 

tidigare beskyddat dem från den smutsighet och den anarki som präglar deras liv, som 

blinda, raseras.  

 En genomgång av samtliga abstrakta ordningsstrukturer som raseras under 

interneringen ryms inte inom omfånget för denna uppsats, men några av de centrala är 

värda att ta i beaktande. Något av det första som demonstreras när de som först 

drabbats av epidemin interneras är att lagar och, i förlängningen, samvete och etik blir 

fullkomligt meningslösa i de blindas värld. När den förste blinde återser tjuven, som 

stal hans bil efter att ha hjälpt honom hem, uppstår en konflikt, där den förste blinde 

anklagar mannen för att ha stulit från en blind, medan tjuven anklagar den förste 

blinde för att ha stulit hans ögon genom att smitta honom med den vita sjukan.79 I 

bråket fungerar varken lag eller samvete som en differentierande faktor; bråkets 

utgång handlar mer om våldsamheten i respektive parts ton, och ingendera får mer rätt 

än den andre. Detta bråk förebådar den totala anarki som kommer att prägla 

interneringen, en situation där våldsamhet och överlevnadsinstinkt är de enda 

maktfaktorerna. Läkaren föreslås som ledare, och ofta försöker han ta kommando 

                                                 

77 Saramago, s. 197. 

78 Ibid., s. 204. 

79 Ibid., s. 45f. 
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över situationerna som uppstår för att bevara ordningen, men hans försök ifrågasätts 

och förkastas genomgående, eftersom den sociala status de blinda haft i världen 

utanför inte är någon differentierande faktor under interneringen. De enda som lyckas 

ta makten under interneringen lyckas ta den med våld, vilket sker då ett gäng blinda 

stjäl maten och styr över de andra med hjälp av en pistol.80 Till sist har uppdelningar 

som gott och ont inte någon betydelse för de blinda: ”fråga mig inte vad som är gott 

och ont, det visste vi varje gång vi måste handla på den tiden blindheten var ett 

undantag, rätt och orätt är bara skilda sätt att förstå vårt förhållande till andra, inte det 

vi har till oss själva, det kan man inte förlita sig på”.81 

Den säregna narrativa stil som används i Blindheten markerar även den en 

förlust av gränser och strukturer. Berättarrösten är oftast en allvetande 

tredjepersonsberättare, men i flera scener förvandlas denna berättare till ett ”jag” eller 

till och med ett ”vi” som avbryter sina egna karaktärer för att rätta till deras yttranden 

eller kommentera dem med hjälp av allsköns folklig visdom. Ett exempel på 

berättarens censurerande och omskrivande funktion är den scen då den enögde 

mannen interneras och börjar berätta för de andra hur världen på utsidan ser ut, då 

berättaren plötsligt tar över med följande ord:  

 

Härifrån och framåt, frånsett en och annan fristående kommentar som inte går att 

undvika, kommer den gamles redogörelse inte längre att följas ord för ord utan 

ersättas med en omorganisering av den muntliga diskursen inriktad på en värdering 

av informationen genom användandet av en korrekt och tillämplig vokabulär. 

Motivet för denna oförutsedda förändring är det föga folkliga uttryckssätt som 

berättaren använde, under kontroll, vilket så när diskvalificerade honom som 

kompletterande skildrare […].82 

 

Även i en senare scen, då den enögde mannen berättar för de andra om hur 

bankväsendet gick under flikar berättaren in sina tvivel på sanningshalten i den 

                                                 

80 Saramago, s. 115. 

81 Ibid., s. 222. 

82 Ibid., s. 103. 
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enögdes berättelse.83 Dessa och flera andra inflikningar av berättaren, vars position 

och fokus ibland skiftar inom enskilda stycken, är en del av tendensen mot en total 

strukturlöshet inom verket (vars kapitel, typiskt nog, inte är numrerade). Genom dessa 

ingrepp blir gränsen mellan verklighet och fiktion otydliggjord i verket, vilket speglar 

den förlust av strukturer som karaktärerna genomlever. Den narrativa stilen speglar 

strukturförlusterna även när det gäller personlig identitet. I dialog markeras en ny 

talare endast genom ett komma följt av stor bokstav, vilket i många dialoger gör det 

svårt – och ibland omöjligt – att avgöra vem som faktiskt säger vad. Sammantaget 

speglar alltså den narrativa stilen de blindas tendens mot strukturlöshet: det finns i 

deras värld bara ord, utan specifika talare och utan behov av distinktioner mellan 

verklighet och fiktion, och hade det inte varit för läkarfruns synförmåga hade även 

distinktionen mellan individerna försvunnit. 

Hygien är något som försvinner väldigt tidigt, inte minst då toalettpappret i 

interneringen tar slut, varpå korridorerna börjar fyllas av avföring.84 I ett samtal 

mellan läkaren och den enögde mannen framgår det hur hygien och mycket annat 

försvinner i de blindas liv: ”Och om vi alla kommer att sluta som blinda, vilket verkar 

vara fallet, vad ska vi då med estetiken till, och vad hygienen beträffar, säg då vilken 

sorts hygien doktorn tror skulle finnas här, Antagligen är det bara i en värld av blinda 

som sakernas tillstånd skulle vara vad det är, sade läkaren”.85 I läkarens replik 

framstår synens funktion i Blindheten i klartext: synförmågan till trots ser 

människorna inte hur smutsig deras gemensamma mänsklighet verkligen är. Detta 

illustreras genom det förfall som uppstår när alla förlorar synen – ingen av de sociala 

och individuella strukturer som karaktärerna förlitat sig på, vare sig lag, ordning, 

religion eller ens hygien och samvete förmår beskydda de drabbade från lidandet. 

Denna ”inre blindhet” insinueras ofta i verket som den verkliga anledningen till 

epidemins uppkomst, inte minst i läkarfruns avslutande ord i hennes sista samtal med 

sin make efter att synförmågan återvänt: ”Jag tror inte vi blev blinda, jag tror vi är 

blinda, Blinda som ser, Blinda som trots att de ser inte ser.”86 Det är alltså denna 

                                                 

83 Ibid., s. 216. 

84 Saramago, s. 81. 

85 Ibid., s. 108. 
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obalans mellan inre och yttre syn som leder till att den inre blindheten blir en yttre 

blindhet; eftersom människorna inte ser sin sanna natur tar den över genom den 

dramatiska inversion som den vita sjukan bringar.  

Individen och gruppen 

Konung Oidipus och Oidipus i Kolonos 

Både som seende och som blind är Oidipus en person som är differentierad från 

gruppen. Han framstår i båda fallen som en magnifik individ driven av sin egen starka 

vilja och förmåga, med den skillnaden att hans öde i Konung Oidipus innebär ett fall 

från höjden medan det i Oidipus i Kolonos rör sig om förhöjning från skam och skuld 

till en heros status. I introduktionen till Tre Dramer (1947) skriver Ingemar Düring 

följande om antikens syn på heroer: 

 

Här [i Oidipus i Kolonos] framträder olikheten mellan den antika herokulturen och 

den kristna helgonkulten. Påven helgonförklarar en människa på grund av denna 

människas moraliska förtjänster. När Delfi förklarade någon för heros, anlades en 

annan måttstock, den heroiska naturen, på grekiska aretè. Den omständigheten att 

en människa under sin levnad i skilda avseenden hade höjt sig högt över det 

vanliga måttet, i ont och gott, gjorde henne efter döden till heros. Sofokles ville 

med sitt drama åskådliggöra, hur en människa vinner en sant heroisk natur.87 

 

I Oidipus’ fall är det hans axlande av det lidande som följer hans blinda 

sanningssökande som höjer honom över sin omgivning. I Konung Oidipus hyllas han 

av Kören som hjälten som räddat staden från Sfinxen, men blir genom sitt 

sanningssökande även en symbol för hur en övermodig tro på människans förmåga att 

tillgodogöra sig sanningen utan att förlita sig på gudarnas allsmäktighet leder till ett 

outsägligt lidande.  

 Då båda dramerna i hög grad är byggda för att tydliggöra Oidipus’ karaktär 

kan man säga att gruppen är direkt underställd honom som individ. Skillnaden som 

uppkommer i hans relation till sin omgivning har att göra med grunderna för hans 

                                                 

87 Sofokles, ”Introduktion”, s. 12. 
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hierarkiska position och status. Denna förändring är tydlig då man jämför körernas 

roller i respektive drama. I en engelsk översättning av de thebanska dramerna skriver 

E. F. Watling följande om Körens roll i Sofokles dramer: 

 

[T]he Chorus is also essential to the play both in its capacity as actor in the events 

of the drama, and as ’presenter’ of its dominating theme in lyric terms; and a 

particularly subtle and interesting feature of [Sophocles’] technique is the way in 

which the Chorus […] bridge the footlights, as it were, between spectator and stage 

[…]. With them we, the audience, are citizens of Thebes, witnesses of the passion 

of Oedipus, the martyrdom of Antigone; whose conflicts must not only be fought 

out, but must be fought out in public, submitted to the scrutiny and judgment of 

their fellow-men.88 

 

Kören fungerar således både som samtida observatörer, vilka bär med sig och 

presenterar moraliska och religiösa värderingar av vad som sker på scenen, och som 

narratologiska representanter för publiken. De står som direkta representanter för 

gruppen, och genom deras narratologiska funktion insorteras publiken i denna grupp. 

Körens förhållande till Oidipus som seende respektive som blind markerar 

förändringen i hans förhållande till gruppen som följer av hans synförlust.  

I Konung Oidipus är Körens förhållande till sin konung uteslutande  

högaktning och en kärleksfull tacksamhet för hans stordåd. Genom hela dramat, fram 

till den slutliga insikten, sätter Kören större tilltro till Oidipus än till oraklen. Efter att 

ha hört Teiresias uttala Oidipus’ skuld ställer sig Kören, efter att ha reflekterat högt 

över det de hört, på Oidipus’ sida: ”Mera ser väl mången än jag, / dock ej blint kan 

jag tro / på dödligas spåkonst förr än allt bragts uti ljus. / Smädas och anklagas må ej 

den / som var visare än någon av oss: / när den klyftiga sfinx, flygande troll, kom till 

vår stad, / frälste ju han med sin vishet vårt folk. Pris är han värd.”89 Det de inte har 

sett kan de inte sätta större tilltro till än det de har sett, det vill säga Oidipus’ stordåd. 

Till denna yttre storhet sätter de tilltro för sin räddning, hellre än till oraklens bud, då 

de ber Oidipus’ frälsa staden från pesten. Kören reflekterar Oidipus’ inre blindhet 
                                                 

88 Watling, E. F., ”Introduction”, The Theban Plays, översättning av E. F. Watling, London: 

Penguin Books, 1974, s. 10. 

89 Sofokles, ”Konung Oidipus”, s. 36. 
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genom att fästa uppmärksamhet på hans yttre kvaliteter, och genom sitt yttre 

betraktande ser de precis som han ”för mycket”. Eftersom Kören i sin roll som 

betraktare är ett moraliskt facit för åskådaren – som både förespråkar öppet 

betraktande och en tro på gudarnas storhet – bländas de inte som Oidipus av insikten, 

utan uttrycker blott sin förfäran över vad de sett. Gruppens bedömning av Oidipus går 

alltså från förbehållslöst högaktande till förfäran. Åsynen av Oidipus då han stuckit ut 

sina ögon påminner dem om den skuld i vilken de också haft del: en övermodig tro på 

den mänskliga viljans frihet och makt.  

I Oidipus i Kolonos presenteras en ny kör: medan gruppen i det första dramat 

bestod av Thebes invånare, som hierarkiskt varit direkt underställda Oidipus, består 

gruppen i det andra dramat av äldre män från Kolonos. De möter för första gången 

Oidipus som en inkräktare, en blind främling som gjort intrång på helig mark, och är 

inte alls underställda honom; tvärtom intar de i staden en högre hierarkisk ställning än 

den nu blinde Oidipus. Denna nya kör visar genom sin narratologiska funktion 

gruppens förändrade förhållande till den landsförvisade konungen: Oidipus är en lägre 

stående person inför en erfaren och i sina inledande ord avvisande grupp:  

 

Ack ve! / Är du född nattomhöljd, / kom du till världen så blind och har upplevt / 

alltid kvalfulla dagars tal? / Nu hör mig, arme man, / till ditt kval lägg ej nytt! / Du 

tränger ju in. Akta dig! Lämna strax / helig lund, i vars dunkla valv / honung 

droppar i vattnet ned! / Olycksborne, giv akt, giv akt! / Vik bort! Vik genast hän! / 

Vik därifrån! Glöm ej, se icke dit!90  

 

När Kören får reda på att den blinde mannen i själva verket är Oidipus, vars öde de 

redan känner, reagerar de med fasa, och kräver att han lämnar platsen.91 Protester från 

Antigone leder till Körens avslöjande att deras önskan om Oidipus’ avlägsnande rotar 

sig i gudsfruktan: ”vet likväl att fruktan för gudomlig makt / omöjliggör att säga annat 

än vi sagt.”92 Körens reaktion understryker ”the battle that Oedipus must fight in 

                                                 

90 Sofokles, ”Oidipus i Kolonos”, s. 69. 

91 Ibid., s. 71. 

92 Ibid., s. 72. 
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order to vindicate himself and reveal his beneficent power”.93 Då Oidipus vinner 

deras förtroende och beskydd bidrar Kören till att visa Oidipus’ sublimering från 

symbol för människans maktlöshet till en hero. Till skillnad från Kören i Konung 

Oidipus, som reflekterade Oidipus’ yttre storhet, baserar Kören i Oidipus i Kolonos 

sina reaktioner mot honom på vördnad och fruktan inför gudarna – således reflekterar 

de Oidipus’ nya tro, hans nya inre synförmåga, som håller gudarnas makt högre än 

den mänskliga viljans. Även i det yttre speglar Kören Oidipus: i Oidipus i Kolonos 

består Kören av gamla män av staden Kolonos, plågade av ålderdomen, och 

reflekterar erfarenhet. I Konung Oidipus består Kören av äldre thebanska borgare, 

vars böner, observationer av och ord till Oidipus är grundade i kärleken till sin stad, 

en kärlek som finns även hos Oidipus. 

Sammanfattningsvis genomgår Oidipus’ förhållande till gruppen en förändring 

när han förlorar sin syn. Själva synförlusten, genom att reflektera hans arvsskuld samt 

hans hybris i Konung Oidipus, leder till att Oidipus går från att vara den högste 

individen, höjd över gruppen, till att vara en hjälplös syndare och en symbol för 

människans maktlöshet, en individ som är direkt underställd gruppen. Denna 

förändring av Oidipus’ ställning gentemot gruppen har som sin främsta funktion att 

understryka hans karaktärsutveckling: hur han genom en intellektuell ärlighet 

gentemot sig själv och ett frenetiskt sanningssökande utan grund i en religiös tro når 

en insikt han inte kan hantera, bestraffar sig själv för den, axlar ett evigt lidande och 

resignerar inför sitt öde, och därigenom går från att vara en konung präglad av yttre 

storhet men inre blindhet till att sublimeras till en hero. 

The Country of the Blind 

De blinda som grupp fungerar på ett nästan obegripligt sätt. I avsaknad av synförmåga 

har de sublimerat sina sinnen så till den grad att de lyckats skapa både en inre och en 

yttre symmetri som grund för ett praktiskt välfungerande samhälle. Det är denna 

praktiska funktionalitet som framstår som deras främsta kvalitet:  

 

They led a simple, laborious life, these people; with all the elements of virtue and 

happiness, as these things can be understood by men. They toiled, but not 
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oppressively; they had food and clothing sufficient for their needs; they had days 

and seasons of rest; they made much of music and singing, and there was love 

among them, and little children.94 

 

De blindas samhälle framstår genom denna och andra beskrivningar som ett samhälle 

baserat på nödvändighet; det finns i deras samhälle nästan ingen strävan mot någon 

form av överflöd, all aktivitet är avhängig samhällets praktiska duglighet och 

gruppens överlevnad.95 För att åter relatera till Wilsons The Outsider så kan de 

blindas samhälle ses som en polariserad version av borgarklassen som den framstår 

för en Outsider: ”the Outsider is a man who cannot live in the comfortable, insulated 

world of the bourgeois [---] For the bourgeois, the world is fundamentally an orderly 

place, with a disturbing element of the irrational […] which his preoccupation with 

the present usually permits him to ignore.”96 Som den ende seende i dalen ser Nunez 

det som inte stämmer i de blindas samhälle: han ser att deras ”änglar” i själva verket 

är fåglar. Synförmågan gör en annan bild av dalen tillgänglig för honom, och det är en 

bild som är omöjlig att kommunicera till de blinda. I detta hänseende framstår The 

Country of the Blind som en allegori över Outsiderns essentiella problematik i 

relationen till sin (borgerliga) omgivning. Wilson menar att Outsidern ser sanningen 

om vad som ligger bakom strukturen, och det han ser är ett kaos, en irrationalitet som 

inte går att förklara för dem vars verklighetsuppfattning är begränsad till fasaden 

såsom den framstår för sinnena.97  

 Det enda sätt på vilket Nunez kan inordnas i gruppen är genom att ge upp det 

som skiljer honom från den, det vill säga genom att själv bli blind. Som ”belöning” 

för denna uppoffring står Medina-sarotés kärlek och det giftermål som ska grundmura 

hans plats som en likvärdig medborgare i de blindas samhälle. Den etymologiska 

betydelsen av Medina-sarotés namn är värd att ta upp i denna diskussion. ”Medina” 

betyder ”stad” på arabiska, medan ”saroté” är en variant av ”Sarah”, som betyder 

”prinsessa” på hebreiska. Namnet ”Medina-saroté” kan alltså betyda ”stadens 

                                                 

94 Wells, s. 334. 

95 Ibid., s. 335. 

96 Wilson, s. 15. 

97 Ibid. 
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prinsessa”.98 Denna etymologiska betydelse ger ett ytterligare djup till vad Nunez’ 

uppoffring skulle innebära: genom att ge upp synförmågan, som gör honom till en 

Outsider i de blindas samhälle, skulle Nunez kunna inta en plats i de blindas hierarki. 

Samtidigt är de blindas samhälle dock en polarisering, och trots den etymologiska 

betydelsen av namnet innehar Medina-saroté ingen högre ställning i dalen; tvärtom, 

som tidigare nämnts har hon ingen älskare och passar inte in i de blindas 

skönhetsideal. Hennes far, Yacob, bär upp en viss auktoritet genom sin ålder, men det 

är inte en auktoritet som skiljer hans sociala ställning från de övriga invånarnas. 

Överhuvudtaget är de blindas hierarki ordnad efter primitiva mått, som i ett 

stamsamhälle, där den största auktoriteten ligger hos ”the elders”, de äldre männen i 

byn – det är alltså en hierarki ordnad efter kön och ålder, och i denna hierarki kan 

varken Nunez eller Medina-saroté inta någon högre plats. Genom polariseringen blir 

den etymologiska innebörden av Medina-sarotés namn ironisk, och hon är ”stadens 

prinsessa” endast i Nunez’ ögon. Därigenom fungerar hon som en komplex symbol 

för den ambivalenta aspekten av Nunez’ utanförskap: hon är ett konkret exempel på 

synförmågans värde för Nunez, samtidigt som hon står för möjligheten att bli en del 

av de blindas samhälle. Den synförmåga som ligger till grund för Nunez’ kärlek till 

henne gör dock deras förening omöjlig, och om han skulle ge upp sin synförmåga 

skulle han visserligen bli en del av gruppen, men han skulle förlora både sin 

individualitet och det som från början gjorde Medina-saroté värdefull för honom.  

 Till skillnad från Oidipus genomgår Nunez efter sin ”synförlust” inte någon 

karaktärssublimering och lyfts inte genom sitt särdrag upp av gruppen som en hero. 

Istället leder hans nederlag till insikten att hans särdrag gör hans tillvaro i dalen 

omöjlig, samtidigt som det skulle innebära ett slut på det som ger hans liv mening att 

ge upp sin synförmåga till förmån för grupptillhörigheten. Att acceptera en mer 

begränsad sinnesvärld, utan den relativa gränslöshet som han erfar genom sin 

synförmåga, är en tanke som döden för honom, och idén driver honom bort från 

dalen. Oidipus når genom sin synförlust en syntes mellan sin vilja, sin spiritualitet 

och, slutligen, den sociala omgivning som accepterar honom som en hero. Nunez, 

däremot, tvingas välja mellan sin individualitet och ett tillstånd som för honom liknar 

döden, och ingen syntes kan uppstå mellan honom och gruppen. Därigenom blir 
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Nunez’ synförmåga en symbol för den differentierande faktor som skiljer en Outsider 

från den konforma gruppen. 

Blindheten 

Som tidigare nämnts leder synförlusten och den följande interneringen till att 

individualitet till större delen upplöses i Blindheten. De blinda upphör till större delen 

att vara individer och bildar istället grupper i syftet att överleva. Detta visas inte minst 

genom författarens val att inte använda ett enda egennamn i hela romanen. Detta 

tillsammans med dialogstrukturen bidrar till att det är få karaktärer som går att 

urskilja från den stora gruppen, och de karaktärer som är centrala kan nästan kallas 

godtyckligt valda. En av de få som behåller ett särskiljande drag är läkarens fru, som 

aldrig förlorar synen och genom vilken läsaren får en visuell beskrivning och 

reflektion kring de blindas situation. Läkarens fru är inte en Outsider på samma sätt 

som Nunez: förfallet och den strukturella kollapsen drabbar henne lika hårt som de 

blinda. Flera gånger i romanen uttrycker hon rakt ut en önskan om att själv bli blind, 

antingen för att slippa se förfallet eller för att slippa ansvaret för de blinda som följer 

henne, ett ansvar som är en direkt konsekvens av hennes synförmåga.99 Där Nunez i 

egenskap av Outsider ställdes inför valet att behålla sin individualitet eller uppgå i den 

konforma gruppen ges läkarens fru inget val, kollapsen drabbar henne lika hårt som 

den drabbar de blinda. Hennes synförmåga kan inte underlätta den oundvikliga 

katastrofen, en omständighet som ofta tas upp i de internerades samtal: ”Om vi ändå 

hade någon här som såg åtminstone en smula, Vadå, han skulle snart fixa så han 

kunde lägga beslag på det mesta för sig själv, I de blindas rike är den enögde kung, 

sägs det, Strunt i vad som sägs, Det här är inte samma sak, Här skulle inte ens enögda 

klara sig”.100 Att läkarens fru är en del av den blinda gruppen framgår inte minst av 

scenerna där hon och de övriga kvinnorna våldtas av det blinda banditgänget. Trots att 

hon har synen i behåll ser hon inget annat val än att uppge sig själv för att de andra 

internerade ska få mat, och även om hon mördar gängets ledare med en sax så hjälper 

inte det situationen nämnvärt.101 Mordets direkta konsekvens är ytterligare ett 
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våldsamt uppror där banditgängets fascistliknande välde störtas, ett uppror som leder 

till att hela sjukhuset brinner ner och de blinda kommer ut i staden, där situationen är 

lika illa som i mentalsjukhuset de just lämnat. Sammanfattningsvis kan man alltså 

säga att läkarens fru är en Outsider endast i den bemärkelsen att hon upplever mer av 

förfallet än någon av de övriga drabbade, men då hennes synförmåga binder henne 

närmare gruppen snarare än att särskilja henne från den – vilket är rakt motsatt 

Nunez’ situation i The Country of the Blind – är hon snarare en ”Insider” som kan 

göra anspråk på större lidande än de som drabbats av epidemin: ”ni vet inte, ni kan 

inte veta vad det är att ha ögon i en värld av blinda, jag är ingen drottning, nej, jag är 

helt enkelt den som föddes till att se fasorna, ni känner dem, jag känner dem och ser 

dem”.102 

 I den grupp av blinda som formas i interneringen efter att individuella särdrag 

tappat betydelse finns det åtminstone två karaktärer som sticker ut och innehar en 

något högre auktoritet bland de blinda. Dessa två är den enögde mannen samt den 

man som i banditgänget kallas Bokhållaren, som var blind redan innan epidemin. I 

den enögde mannens fall fungerar han först som en länk mellan interneringen och den 

yttre världen, både genom att berätta om förhållandena där ute samt genom att föra 

med sig en bärbar radio genom vilken de blinda under en tid kan höra nyheterna från 

omvärlden.103 Genomgående framstår den enögde som en samlad man med en djupare 

erfarenhet än de övriga karaktärerna, en erfarenhet som är en effekt av att han 

bokstavligt talat står som länk mellan en seende och en blind värld; som enögd har 

han erfarenhet både av blindhet och av syn, vilket ger honom en viss särställning i 

interneringen. Detsamma gäller Bokhållaren, som för register i brailleskrift över de 

värdesaker som banditgänget kräver som betalning för maten de stulit.104 När läkarens 

fru mördat banditernas ledare med en sax tar Bokhållaren över pistolen, och hotar att 

döda henne om hon kommer nära honom: ”Rösten tar man inte fel på, säger du ett 

enda ord nära mig så är du död, Det sade den andre också, och där har du honom, 

Men jag är ingen blind som han, som ni, när ni blev blinda visste jag redan allt om 
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världen”.105 I båda männens fall är det erfarenhet av blindhet som ger dem en 

särställning i interneringen, och deras sociala band till de två distinkta grupperingarna 

i interneringen – de förtryckande banditerna respektive de förtryckta blinda – innebär 

inte något ledarskap, utan snarare en vägledande funktion och ett understöd för 

tillvaron med denna erfarenhet som grund.  

 En annan social konstruktion av intresse i romanen är det inledande 

förhållandet mellan regeringen i det namnlösa landet och de som drabbats av den vita 

sjukan. Med hänvisning till ”det gamla bruket som vi ärvt från kolerans och gula 

feberns tid” beslutar sig ministern för att internera alla som smittats och alla som 

misstänks bära på smittan.106 Denna bestämmelse genomförs utan att protester tas i 

beaktande, de blinda har inget val annat än att foga sig, och regeringen gör genom 

upprepade meddelanden genom mentalsjukhusets högtalare det klart för de blinda att 

alla försök att sätta sig emot beslutet leder till ”en omedelbar död”.107 De drabbades 

mänskliga rättigheter sätts utan omsvep åt sidan med nödvändigheten som motivering, 

och vakterna som skjuter alla som närmar sig interneringens grindar möter aldrig 

några repressalier. Detta är en förtryckande samhällsstruktur vars handlingar sällan 

eller aldrig ifrågasätts av dem som drabbas, och denna samhällsstruktur är gemensam 

för alla som genomlider en synförlust i samtliga studerade verk. I Oidipus-dramerna 

visar sig gudarnas ord oundvikligt sanna och all regeringsform som utgår ifrån dem 

framstår som total, vilket tvingar Oidipus att fly till Kolonos för att genomgå sin 

karaktärssublimering. Nunez’, å sin sida, tvingas välja mellan att underordna sig de 

blindas samhällsstruktur eller att förbli en plågad Outsider av ringa värde i byn. 

Gemensamt för alla verken är en förlust av rättigheter, eller en oförmåga att hävda 

sina rättigheter för den som förlorar sin synförmåga. Det som skiljer Blindheten från 

de andra verken är att synförlusten innebär en direkt förlust av individualitet: medan 

Oidipus’ blindhet och Nunez’ inverterade synförlust innebär en förstärkt 

individualitet, leder den vita sjukan till att alla drabbade förlorar sina åtskillnader och 

förvandlas till ”enkla konturer utan kön, obestämda fläckar, skuggor som försvann i 
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skuggan, Men inte för dem, tänkte [läkarens fru], de löses upp i ljuset som omger 

dem, det är ljuset som inte låter dem se.”108 

Sammanfattning och slutsatser 

I uppsatsen har synförlust i de studerade verken undersökts, i relation till 

överensstämmande kulturella värderingar av syn och blindhet efter Baraschs studie 

Blindness. Synförlustens följder för de drabbades situation har studerats med fokus på 

synförlustens anledningar, hur synförlusten påverkar uppdelningen mellan det inre 

och det yttre i verken, samt följderna för relationen mellan individen och gruppen. 

Utifrån dessa undersökningar av synförlustens konsekvenser kan vissa slutsatser dras 

om de studerade verkens respektive värderingar av synförmågan, vilka funktioner 

som tillskrivs synförmågan i varje verk. 

 I Oidipus-dramerna leder Oidipus’ synförlust i slutändan till en 

karaktärssublimering, där han går från att vara en symbol för den mänskliga viljans 

oförmåga att ensam beskydda individen från lidande till en hero. I det första dramat 

präglas Oidipus av en inre blindhet, medan hans viljestyrka är manifesterad i hans 

yttre synförmåga. När denna synförmåga försvinner utvecklar Oidipus, genom att 

resignera inför gudarnas makt och genom att axla sitt lidande, en inre synförmåga 

som möjliggör hans karaktärssublimering. Synförmågan för Oidipus representerar 

hans specifikt mänskliga viljestyrka, och han förlorar den då han sätter alltför stor 

tilltro till sin viljas makt. Synförmågan är i båda dramerna fundamentalt uppdelad 

mellan det inre och det yttre, där det yttre verkar representera den mänskliga viljan 

och det inre en spirituell insikt om gudarnas makt och ödets oundviklighet.  

Synförmågan, och förlusten av den, skiljer i båda dramerna Oidipus från de övriga 

karaktärerna, och särskiljer honom från gruppen som en symbol och, till sist, som en 

hero. Genom Oidipus’ öde visar Sofokles att en människa, för att kunna utvecklas till 

en hero, måste kombinera sin yttre synförmåga med en inre insikt om sitt öde.  

 Nunez’ genomgår i The Country of the Blind en sorts inverterad synförlust, där 

synförmågan genom att ställas mot de blindas välanpassade situation inte visar sig 

vara ett överlägset sinne, utan tvärtom ett funktionellt handikapp i ett samhälle som 

                                                 

108 Saramago, s. 221. 



Lunds Universitet  Marcus Björkqvist 
Litteraturvetenskapliga Institutionen  LIVM01 
Handledare: Niklas Schiöler   
27.08.2009 
 

 41 

gjort sig oberoende av det. Synförmågan visar sig, genom Nunez’ försök att 

transformera sitt oundvikliga utanförskap, skiljt från de övriga sinnena genom den 

insikt av ett ”Bortom” som gör Nunez till en ”Outsider” i de blindas samhälle: endast 

om man kan se kan man tänka sig något ”osynligt”. Värderingen av synförmågan i 

The Country of the Blind härstammar från den förändrade syn på blindhet och sinnena 

som började med Diderots Brev om de blinda, och Wells drar Diderots slutsatser till 

sin spets genom att skapa ett samhälle som fungerar utan synförmåga. Uppdelningen 

mellan det inre och det yttre består i transformationen av den strävan som är specifik 

för Nunez i dalen, först i form av ett försök att ta över makten i dalen, och sedan i 

form av en insikt om någonting bortom människans förstånd. Till skillnad från 

Oidipus genomgår Nunez inte någon karaktärsförändring, det utanförskap han 

genomlider till följd av sin synförmåga varar genom hela novellen. Gemensamt för de 

båda är dock synförmågans relation till en strävan; Nunez’ insikt om ett ”Bortom” 

liknar Oidipus’ insikt om gudarnas makt och ödets oundviklighet, men till skillnad 

från Oidipus utvecklas Nunez inte till en hero genom sin insikt. Nunez’ insikt 

demonstrerar istället hur ofrånkomligt hans utanförskap i dalen är. 

 När synförmågan försvinner i Blindheten avslöjas en inre blindhet, i form utav 

avsaknaden av en insikt om mänsklighetens gemensamma faktor, och epidemin av 

blindhet följer ett utvecklingsmönster som bär stora likheter med den tidigt kristna 

synen på blindhet som ett förstadium till frälsning och konvertering. En särskild likhet 

finns mellan Blindheten och den bibliska historien om Paulus. Den inre blindhet som 

presenteras påminner om den spirituella insikt Oidipus först saknar, med den stora 

skillnaden att denna insikt inte främst berör individens utveckling, utan 

mänsklighetens gemensamma tillvaro. Perioden av blindhet som karaktärerna 

genomlever är en konkret representation av den inre blindhet som de tidigare varit 

omedvetna om. Synförmågan de förlorar visar sig ha som sin främsta funktion att 

dölja den gemensamma svaghet som leder till den kollaps och den utveckling mot en 

total strukturlöshet på alla plan som följer epidemin. Blindheten leder till att alla 

individuella särdrag försvinner, och de drabbade blir en homogen grupp i sitt lidande. 

Läkarens fru, som är den enda med synen i behåll, fungerar som en länk mellan 

läsaren och det som sker i romanen – läsaren ser vad hon ser. Hennes synförmåga ger 

henne dock inte någon särskiljande status bortom hennes ansvar för de blinda som 

följer henne. Hon blir genom sin synförmåga inte en ”Outsider” som Nunez, utan 
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tvingas snarare att vara en ”Insider”, och hon måste leva som de blinda omkring 

henne just på grund av sin synförmåga.  

 Undersökningen av synförlust i dessa fyra, i tid och originalspråk vitt skilda 

verk, har resulterat i slutsatser om verkens respektive värdering av synförmågan och 

förlusten av den som skiljer dem åt på fler punkter. Oidipus-dramernas värdering av 

synförmågan är kongruent med den antika uppfattningen om gudarnas involvering i 

människans liv, nära knutet till individens utveckling och sublimering av sitt liv. 

Även i The Country of the Blind är synförmågans värde intimt knutet till individen i 

ett sorts tankeexperiment som låter synförmågan representera den inre strävan som 

präglar en ”Outsider”. I Blindheten används synförlusten på ett sätt som liknar religiös 

allegori för att illustrera en typisk samhällsstrukturs oförmåga att bevara mänskliga 

rättigheter då en storskalig kris uppstår, samt för att visa hur mänsklighetens 

gemensamma faktor inte ”ses” och därför utgör en svaghet för de strukturer på vilka 

mänskligheten bygger sin gemenskap och sin trygghet. Gemensamt för samtliga 

studerade verk är synförmågans intima relation till insikt om människans individuella 

och gemensamma tillvaro, och även om de studerade verken inte är nog för att kunna 

identifiera en utvecklingstrend kan man mellan dessa fyra verk se en kronologisk 

förändring där synförmågan går från att vara sammankopplad med individuell 

utveckling till att slutligen demonstrera en bristande mänsklig gemenskap. 

Sammanfattningsvis visar de studerade verken hur människan är oförmögen att 

förbättra sin tillvaro om hon endast ser den fysiskt, utan att använda den för att nå en 

insikt om det hon inte kan se. 
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