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1 Inledning

1.1 Inledning och syfte

I talet ”Tankemodeller” från 1990 summerar Kyrklund sitt författarskaps tematik och
poetik. ”All skönlitteratur handlar om människan, hur hon har det, hurudan hon
är” konstaterar han inledningsvis. Detta därför att ”det beskrivna får sin form av
den som beskriver”. Att söka ge uttryck för något som ligger utanför den mänskliga
erfarenheten är alltså i grunden ett fåfängt projekt, då ”våra beskrivningar av vad
vi inte kan föreställa oss beskriver endast oss själva i vår oförmåga och jämmerliga
begränsning”.1 Fåfängt ja, men inte meningslöst. Ty trots att vi med litteraturens
hjälp aldrig kan nå utöver oss själva, överskrida gränserna för vår tillvaro, så kan vi
bättre lära känna denna tillvaro genom att utforska relationen mellan det mänskliga
och det omänskliga och gränserna dem emellan. I Kyrklunds egen terminologi är
detta att intressera sig ”mindre för människorna än för människornas villkor ”. 2

I detta gränsland, i närheten av det gemensamt okända men också i allra högsta
grad gemensamt kännbara, är det inte svaret som utgör kunskapens ljus utan frågan
eller problemet. ”Man måste ju uppfatta det som man håller på med som ett problem
och inte som en lösning som man ska klarlägga för de mera fåkunniga. Det är nog
endast på det sättet som det blir konst.”3 Och för Kyrklund tycks det som att frå-
gan om den personliga identiteten, eller som han själv uttrycker det ”personlighetens
existens”, utgör det ständigt återkommande grundproblemet i det existentiella prob-
lemkomplex som läggs fram i ”Tankemodeller":

Typiskt existentiella frågeställningar gäller identiteten, jaget, som byggs
upp av tillgänglig information med hjälp av minnet och glömskan, valet,
som avgör den fortsatta informationen och även glömskan, Gud, som rep-
resenterar den utommänskliga insikten och makten, döden, som innebär
jagets upphävande. Hit hör även etiken, som är en följd av valet och som
av många relateras till Gud.4

Den existentiella tematikens placering på gränsen mellan mänskligt och omänskligt,
tillsammans med betoningen av problemet som tankens utgångspunkt och ändamål,
ger sammantaget också ramarna för Kyrklunds litterära projekt. Istället för att
satsa fullt ut på ”de riktiga människorna”, så får ”[d]et deskriptiva elementet” stå
tillbaka och de agerande personerna framträda ”endast i sina konturer”.5 I förgrunden
hamnar istället gestaltningen av idéerna eller kanske snarare problemen, presumptivt

1Willy Kyrklund, Berättelser, dramatik, anföranden, artiklar, Bonnier Alba, Stockholm, 1996,
s. 589 f.

2Ibid. s. 623. min kursivering.
3Citerat från intervju. ”Vem som än yttrar sig någonsin om någonting har sagt någonting

annat.”, 90tal: tidskrift om litteratur & konst, Stockholm, 1990–1
4Kyrklund, s. 590.
5Ibid.
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i en mera allmängiltig form då beskrivningen av den kontingenta detaljen fått ge vika
för studiet av de nödvändiga och för alla lika villkoren.

Willy Kyrklunds kortprosa-bok 8 variationer (1982) är inget undantag ifrån detta
projekt. Men till skillnad ifrån den mera essäistiskt hållna kortprosan i de andra
böckerna från samma period, Den rätta känslan (1974) och Om godheten (1988),
håller sig 8 variationer mera tydligt inom ramarna för den narrativa fiktionen. Den
låter rentav den narrativa formen träda fram i förgrunden och aktivt delta i be-
handlingen av verkets tematik. Detta är måhända inget unikt grepp i Kyrklunds
produktion (en mera omfattande studie skulle säkert kunna belägga liknande an-
vändningar av berättelsens egenart i flera av Kyrklunds verk, inte minst de nyss
nämnda) men ingen annanstans är denna tematisering av själva berättandet så ex-
plicit och konsekvent utförd som i 8 variationer.

8 variationer är allt annat än en transparant och avslöjande titel. Vad syftar den
på? Eftersom antalet berättelser i den efterkommande texten är åtta får man anta att
den syftar på dessa berättelser. Men den benämner alltså inte dem som berättelser,
utan som variationer. En berättelse kan väl förvisso också vara en variant, men vad
är den i så fall en variant av? Ett tema? En historia? Ett visst slag av berättelse,
en genre?

Inom musiken finns begreppet ”tema med variationer”. I 8 variationer finner
vi flera musikaliska referenser, framförallt undertitlarna ”Scherzo” och ”Fuga”. Om
titeln alluderar på detta musikaliska begrepp kan man kanske tänka sig att titeln
implicit egentligen bör läsas ”8 variationer på ett tema”. Men i så fall: vilket är detta
tema och på vilket sätt kan berättelserna sägas vara variationer på det?

När jag läste 8 variationer noggrannare blev jag snart uppmärksam på ett antal
återkommande motiv och berättargrepp i de i övrigt förhållandevis disparata berät-
telserna. De återkommande motiven kan beskrivas som en grupp mer eller mindre
filosofiskt problematiska begrepp; tid, slump, högre makt, val, blindhet, själ, åtrå
och minne. Dessa begrepp upprepades dessutom inte på samma sätt igenom hela
verket, utan dök hela tiden upp i nya variationer, men också i nya kombinationer.
Vid sidan om dessa begrepp tematik tedde sig ett gemensamt drag i själva berät-
tandet särskilt iögonfallande, nämligen en tydlig markering av den narratologiska
kategorin perspektiv (Genettes fokalisering). Den inherenta åtskillnaden som narra-
tologin gör mellan å ena sidan berättarens perspektiv och å andra sidan karaktärens
perspektiv i alla berättelser är i 8 variationer, genom olika berättartekniska grepp,
framhävd och dragen till sin spets. Tillsammans med vissa allusioner och explicita
utsagor tycktes denna markering av de olika narratologiska kategorierna också stå
i ett analogiförhållande till människans underordnade perspektiv i förhållande till
hennes kosmiska villkor, till Naturen eller till det gudomliga.

Jag bestämde mig för att undersöka dessa saker närmare, dels var för sig, men
framförallt för se om det fanns ett samband och hur detta skulle kunna se ut. Syftet
har också varit att i viss mån finna kontexter att förankra denna tematik i, antin-
gen sådana kontexter som Kyrklund alluderar till och som alltså kan sägas vara
direkta, eller kontexter som jag funnit intressanta och givande för just tematiken om
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relationen mellan det mänskliga och det omänskliga.

1.2 Frågeställningar

Jag har valt att analysera de åtta berättelserna i 8 variationer var för sig och i
kronologisk ordning. Detta för att i möjligaste mån kunna redogöra för de åtta
berättelserna både som fristående berättelser och samtidigt som relaterade steg i
en tankeprocess som på olika vis söker behandla ett visst problemkomplex. Genom
detta förfarande hoppas jag att min analys skall kunna följa verkets inre dynamik
som präglas av en konflikt mellan del och helhet.

De frågeställningar som väglett mig i analyserna har därför delvis varit sådana
som koncentrerar sig på den enskilda berättelsen:

1. Hur gestaltas relationen mellan berättarens perspektiv och karaktärens per-
spektiv och hur förhåller den sig till en korresponderande tematik kring män-
skligt och omänskligt?

2. Vilka av de identifierade begreppen finns med i berättelsen och hur förhåller
de sig till varandra?

3. Vilka kontexter aktiverar berättelsen genom allusioner, referenser och dylikt?

Samtidigt har jag också försökt att hålla frågan om verkets tematik som helhet vid
liv i alla de enskilda analyserna. Detta innebär att jag har jämfört de enskilda berät-
telsernas berättarstruktur, tematik och motiv med varandra och försökt upprätta en
explicit dialog emellan dem. Denna frågeställning kan något förenklat formuleras så
här

1. Hur förhåller sig den enskilda berättelsens form och innehåll till de andra
berättelserna och till verket som helhet?

1.3 Teori och metod

Jag skulle här vilja presentera och diskutera min användning av begreppen text
och diskurs i de kommande analyserna. Inledningsvis vill jag framhålla att skälet
att precisera och oundvikligen komplicera dessa termer från början kommer sig av
svårigheter jag uppfattar som inherenta i mitt studieobjekt, och inte av någon iver
att teoretisera. Utgångspunkten var att jag behövde redskap för att kunna reda ut
det faktum att 8 variationer på ett uppenbart men också intrikat sätt är en och
flera olika texter på en och samma gång.

Generellt kan sägas att jag utgått ifrån narratologisk teori, alltså läran om berät-
telsen och framförallt berättandet. Mer precist har jag hämtat mina begrepp och
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bakomliggande modeller i den tyske narratologen Wolf Schmids ansedda standard-
verk Elemente der Narratologie (2005)6. Den fungerar dels som en introduktion till
narratologi och dels sammanfattar den Schmids egen narrativa teori. Jag har valt att
använda mig av Schmids definitioner och terminologi då jag finner den vara precis
och mindre mångtydig än många andra narratologers. Detta innebär dock att jag
frångår en del begreppsanvändningar, främst härstammande från Genette, som med
tiden blivit standard inom litteraturvetenskapen. Framförallt gäller detta termer
som ’text’, ’diskurs’, ’perspektiv’ och ’dieges’. När jag använder dessa termer i mina
analyser är det alltså i linje med Schmids användning, och alltså inte alltid enligt
gängse bruk. Utöver att vissa begrepp har en specifik betydelse kommer läsaren
förmodligen också att reagera på att ett par inom narratologin vanligtvis fundamen-
tala begrepp tycks saknas. Framförallt de klassiska ’fabula’ och ’sujet’, men också
’fokalisering’. Vad gäller fokalisering så använder jag istället Schmids term ’perspek-
tiv’ (Erzählperspektive), medan fabula och sujet bytts ut mot Schmids fyrdelade
’konstitutionsmodell’.

För att läsaren inte skall tvingas läsa Schmids bok kommer här en kort sammanfat-
tning av de för uppsatsens analyser viktigaste begreppen och modellerna. Därefter
presenterar jag kort min egen användning av begreppen text och diskurs.

Wolf Schmids modell över berättelsens konstitution

Istället för att använda sig av något de inom narratologin vanliga begreppsparen
fabula och sujet, story och plot eller histoire och discours föreslår Schmid en ideal-
genetisk modell som räknar med fyra fundamentala delar eller plan (Ebenen) i en
narrativ text.7 Dessa är händelser (Geschehen), historia (Geschichte), berättelse
(Erzählung) och presentation av berättelsen (Präsentation der Erzählung).8

Dessa fundamentala plan skall förstås som steg i en process som kännetecknas av
transformation. I sin ideala form består transformationen av tre olika operationer
som i tur och ordning konstituerar var sitt av de ovan nämnda planen som den
narrativa texten består av.

1. Den första operationen som genomförs är att ett urval görs av vilka händelser
som skall vara med i berättelsen samt vilka element i dessa händelser som skall
beskrivas. Denna operation är kanske särskilt tydlig i faktisk historieskrivning,
som bland annat uttrycket ”det är segraren som skriver historien” vittnar om.
Ur en mängd olika skeenden och händelser väljs några och andra sorteras bort
och så skapas (en) historia. Denna operation är alltså liktydig med steget från

6Wolf Schmid, Elemente der Narratologie, de Gruyter, Berlin, 2005
7Med ”ideal-genetisk modell” menar Schmid en modell som postulerar ett antal abstrakta

storheter (”ideal”) och tänker sig dessa storheter som faser i en viss ordning i en utvecklingsprocess
(”genetisk”). Denna modell skall förstås som en abstrakt och schematisk bild som identifierar op-
erationer och relationer. Den skall inte förstås som ett lagbundet schema för hur en berättelse blir
till. Se Schmid, s. 269.

8Schmid, s. 278 ff.
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händelser till historia. Implicerat i urvalsoperationen är fenomenen kompres-
sion och expansion. Det vill säga urvalet kan (relativt sett) vara brett och söka
få med så många element som möjligt: expansion. Alternativt välja endast ett
fåtal element, eller inkludera en mängd olika element under en generaliserande
beteckning: kompression.9

2. Men en historia är inte detsamma som en berättelse. Historien inbegriper de
utvalda händelserna och deras temporala ordning. För att vara en berättelse
måste de utvalda elementen också placeras längs en linje och organiseras efter
någon princip eller logik. Berättelsen kan alltså sägas tillföra andra logiker till
historiens rent krono-logiska karaktär. Schmidt kallar denna operation för kom-
position. Kompositionens huvudprinciper är reorganisering och linjärisering.
När historiens element på detta vis komponeras blir historien till en berättelse.
Den andra operationen är således steget från historia till berättelse.

3. Den sista operationen är materialisering av berättelsen, det vill säga valet av
medium för presentationen av berättelsen och transformationen av berättelsen
till/i detta medium. För litteraturen är detta medium (det skrivna) ordet, och
Schmid benämner därför denna operation inom litteraturen som verbalisering.
Detta sista steg upprättar det sista fundamentala planet: presentationsplanet.

Resultatet av denna process är den narrativa texten. Den narrativa texten skall
alltså förstås som produkten av narrativa operationer och som bestående av fyra
fundamentala plan. Det är dock viktigt att poängtera att dessa operationer och
plan är just föreställda, eller mera riktigt abstrakta. Enligt narratologin existerar
de i någon form, men de är inte direkt förnimmbara för våra sinnen utan kan en-
dast förstås analytiskt. ”Det enda planet som är tillgängligt för observation är den
narrativa texten [der Text des Erzählwerks]. Alla andra plan är abstraktioner och
konstruktioner”.10 Det är dock dessa abstraktioner och konstruktioner som utgör
den narratologiska analysens redskap. Narratologin menar att för att förstå en text
som en berättelse, som en narrativ text, måste vi föreställa oss dessa eller liknande
abstrakta storheter på samma sätt som vi måste föreställa oss den värld varom den
narrativa fiktionen berättar.

Man kan kanske därför säga att Narratologin som litteraturvetenskaplig teori och
metod kännetecknas av att den söker förstå det litterära berättandet genom att
rekonstruera dess generella men implicita moment och mekanismer. Snarare än att
fråga sig vad ett verk betyder frågar sig alltså narratologen; hur är det gjort? Detta
innebär dock inte att den narratologiska analysen inte skulle vara en hermeneutisk
tolkningsprocess eller på något vis objektivt beskrivande. Som många så kallade
poststrukturalistiska tänkare visat på är strukturer, abstraktioner och konstruktioner
alltid lika mycket innehåll som form. Det vill säga en gränsdragning mellan analys

9Se Schmid s. 251 ff.
10Ibid, s. 269. ”Alle anderen Ebenen sind Abstraktionen und Konstrukte.”
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och tolkning, form och innehåll, är i praktiken omöjlig. Det tycks också vara den
samtida narratologins inriktnning att (i Bachtins efterföljd) mera tematisera det
formella, än formalisera det tematiska.

Det är i linje med denna inriktning som jag ämnar tillämpa narratologisk teori
och metod i min läsning av Willy Kyrklunds 8 variationer. En text som, förefaller
det mig, på ett slående men svårbegripligt vis använder sig av den narrativa textens
formella mekanismer för att kommunicera implicita budskap som tycks stå i något
slags samspel med den explicita tematiken.

Begreppen text och diskurs

Generellt utgår min användning av begreppen text och diskurs från Schmids defi-
nition av text. Men begreppsanvändningen försvåras av språkliga och fackspråkliga
skillnader. När Schmid definierar ’Text’ gör han det gentemot tyskans ’Rede’ och
inte som jag gentemot ’diskurs’.

I vår begreppsanvändning skiljer vi Text från Diskurs (Rede) genom att
den innehåller respektive subjekt-sfärs [berättaren eller karaktärens] per-
ceptiva, ideologiska och språkliga perspektiv i sin rena oblandade form.11

Denna definition används första hand av Schmid för att det skall gå att skilja mel-
lan berättarens text och karaktärens text från varandra och den narrativa texten.
Berättarens och karaktärens texter manifesterar sig bara delvis i den narrativa tex-
ten, det vill säga det som återges i den narrativa texten är bara en del av allt som
dessa subjekt yttrat, en del av hela deras texter. Den narrativa texten däremot är
närvarande för läsaren i sin helhet.

Angående begreppet diskurs ger Schmid ingen tydlig definition. Ibland tycks
han åsyfta den inom samhällsvetenskaperna vedertagna betydelsen som Foucault
myntade, men denna betydelse tycks mig mera besläktad med Schmids definition av
text. Ibland i en mera klassisk narratologisk bemärkelse med ursprung i Todorovs
discourse som väl närmast var synonymt med sujet. Jag har dock valt att använda
mig av termen som motsvarande tyskans ”Rede” (som i Erlebte Rede, som på svenska
översätts ”upplevt tal” och som räknas som en mellanform mellan indirekt och direkt
tal).

Diskurs förhåller sig därmed till texten på så vis att texten manifesteras genom
diskursen. Det vill säga diskursen är de partikulära uttalandena som sammantagna
är en text. Diskursen är alltid genom sin utsägelse bunden till ett visst subjekt,
men kan i sin utsaga referera eller representera en annan text. Vilket innebär att
diskursens subjekt (det utttalande subjektet) inte alltid, eller snarare väldigt sällan,
sammanfaller med textens subjekt (det omtalade subjektet). För narratologin är
denna insikt viktig då den gör det möjligt att identifiera gradskillnader i berättarper-
spektivet. Berättarens diskurs (berättarens tal) återger ju ofta sina karaktärers tal

11Schmid, s. 155.
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och tankar; i dessa fall talar vi om att berättarens diskurs representerar karaktär-
ernas text, men att representationen är färgad av berättarens diskurs. Karaktären
får inte tala med egna ord så att säga. Vid direkt anföring däremot, är det fråga om
karaktärens diskurs och en direkt återgivning av dennes text. (Som dock i sig såk-
lart kan referera till ytterligare en text.) Särskilt viktiga blir dessa vid svårbedömda
gränsfall såsom just erlebte rede.

Schmid fokuserar i sin bok mycket på åtskillnaden och sammanblandningen av
berättarens och karaktärens text; ”Die Interferenze von Erzähltext und Personen-
text”. Jag har dock valt att fokusera på en liknande kollision alternativt samman-
vävning av texter; nämligen den mellan vad jag kommer att kalla verkets text och
dess narrativa texter.

Verkets text definierar jag som; all konkret text som kan sägas ingå i verket 8
variationer, från titeln till sista meningen, alltså verket som helhet. Denna text
betraktas som den enda text som är auktoriserad (efter en lek med den engelska
motsvarigheten author ized) av (den abstrakte) författaren. Med auktoriserad menar
jag därmed att texten som helhet är en verbal konstnärlig artefakt som tillskrivs en
(eller flera) skapare. Det väsentliga här ligger i begreppet artefakt. Verktexten
representerar ingen dieges utan utgör en artefakt, något skapat i verkligheten, något
faktiskt. Exakt vad detta ’något’ förblir dock den stora estetiska frågan.

Den auktoriserade verktexten konstituerar alltså den konstärliga artefakten (det
litterära verket) och utgör därför det grundläggande materialet för läsarens tolkn-
ingsarbete. Verktexten är i detta avseende analog med Schmids föreställning om ”den
narrativa texten” som den konkreta manifestation, det yttersta och semiotiska plan
som möter läsaren. Problemet är dock att Schmids modell utgår ifrån konstituito-
nen av en berättelse, alltså där den narrativa texten och verket sammanfaller i ett.
Vad som utmärker 8 variationer är dock just att det är ett verk som består av flera
narrativa texter (inklusive texter som i stor utsträckning inte är narrativa). Begrep-
pet verktext är ett försök att analytiskt kunna redogöra för denna i sammanhanget
mycket väsentliga skillnad.

En annan skillnad mellan de narrativa texterna och verktexten är också att att
de är olika typer av texter. I de narrativa texterna (berättelserna) i 8 variationer
dominerar narrationens principer om temporal-kausala förbindelser. Medan verktex-
ten domineras av icke-temporala förbindelser som brukar förknippas med poesin.12

Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att 8 variationer är ett verbalt kon-
stverk bestående av åtta stycken berättelser. Det verbala konstverket konstitueras
av verktexten, som konstitueras av de 8 stycken narrativa texterna, men som inte är
ekvivalant med dessa texter. Det vill säga verktexten är inte summan av de narra-
tiva texterna, de manifesteras genom samma tecken och verktexten förhåller sig till
de narrativa texterna, men den är en egen text för sig.

Detta innebär att verket kan ha en tematik och texterna för sig en annan, eller,
vilket snarare är fallet, att verkets tematik kommer till uttryck genom ett antal vari-

12Schmid, s. 27 ff.
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ationer som utgörs av de narrativa texterna. Det innebär också att det i verktexten
finns förbindelser, upprepningar, kontraster, et cetera mellan de olika narrativa tex-
terna. Verktexten kan sägas upprätta sådana. Det viktigaste i detta förhållande är
att förstå att dessa förbindelser inte kan tillskrivas någon av de narrativa texternas
berättare utan måste antas härröra ifrån verkets skapare (Willy Kyrklund).

Med begreppet dieges menar jag den fiktiva ”värld” som berättelsen handlar om
eller utger sig för att beskriva alternativt representera. Diegesen förhåller sig till
diskurs och text på så vis att diskursen kan vara diegetisk eller exegetisk. Det vill
säga den kan representera den berättande världen och dess händelser (diegetiskt)
eller kommentera eller uttala sig kring denna värld (exegetisk).

Avslutningsvis hoppas jag att dessa definitioner och distinktioner skall kunna reda
ut den mycket invecklade väv av variationer på variationer, upprepningar på upprep-
ningar, texter i texter som 8 variationer väver.

1.4 Tidigare forskning

Så gott som hela författarskapet är idag till sin tematik grundligt utforskat. Från
Gunnar Arrias tongivande avhandling Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrk-
lund13 från 1981 fram till och med Johan Sahlins Om Kyrklundheten, värde, kunskap
och skrivande i Willy Kyrklunds Om godheten som utkom 2008 har den – som Arne
Florin påpekat14 – påfallande enhetligheten vad gäller tematik och livshållning stud-
erats med just den kontextuella bredd som den spränglärdes text påkallar.

Självklart råder ingen total enighet om vilken kontext som bör betraktas som den
primära i Kyrklunds fall. Den koppling till existentialismen generellt, och Albert
Camus speciellt, som Arrias bland annat gör, kan exempelvis i någon mån sägas
ifrågasättas av Sahlins väl underbyggda argumentation för att Kyrklunds tematik i
grunden rör sig inom den så kallade analytiska filosofins domäner, där kunskapsprob-
lematiken kan sägas föregå existentiella spekulationer. I frågan huruvida Kyrklund
skall betraktas som modernist eller postmodernist går också åsikterna isär, måhända
enligt ett liknande mönster. Vasilis Papageorgiou finner, i sin inledning till essäsam-
lingen Skeptikerns dilemma (1997), en närmast postmodern språk- och meningsskep-
sis och Ulf Olsson beskriver i samma bok Kyrklunds texter som allegoriska teckenspel
i Paul De Mans anda. Både Sahlin och Olle Widhe menar dock att den Kyrklundska
skepsisen alltid håller sig inom modernismens råmärken. Detta genom att den förblir
epistemologisk och aldrig slår över i någon spekulativ ontologi där värld betraktas
som text.

Tonvikten på det tematiska i Kyrklundsforskningen ter sig naturligt. Kyrklunds
texter har ofta inslag av explicit reflekterande stycken som pekar bortom den förhan-

13Gunnar Arrias, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, Litteraturvetenskapliga inst.,
Göteborgs univ., Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1981

14Arne Florin, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa.”, Skeptikerns dilemma

/Vasilis Papageorgiou (red.) ; Gunnar Arrias . . . ., S. 87–103, 1997
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denvarande fiktionen till en mängd olika filosofiska, vetenskapliga och religösa diskurser
och traditioner. Alltså en rörelse från det partikulära (ett individuellt öde) till det
universella (mänsklighetens öde). Ofta, och med tiden alltmer, blir denna rörelse
kortare eller försvinner helt. Den konkreta eller manifesta handlingen och dess karak-
tärer tycks då snarare underordnas det abstrakta konstruerandet av en viss tematik
eller problematik än tvärtom. Tillverkandet av ”tankemodeller” går som sagt före
”det deskriptiva elementet", för att tala med Kyrklund själv. Därmed är det inte
förvånande att även om tonvikten legat på vad vi förenklat kan kalla det tematiska
innehållet så betyder inte det att studiet av formen på något sätt är eftersatt i
Kyrklundsforskningen. Tvärtom är det uttalade syftet ofta just att studera relatio-
nen mellan form och tematik.

Även i studiet av formen finns vissa konflikter. Exempelvis för Arrias i en re-
cension av Olle Widhes avhandling Främlingsskap, etik och form i Willy Kyrklunds
tidiga prosa (2005) en förhållandevis temperamentsfull diskussion huruvida Kyrk-
lunds gestaltningsmetod primärt är symbolisk eller allegorisk. Även mellan Widhe
och Sahlin råder en viss diskrepans i förståelsen av det myckna bruket av olika gen-
rer som exempel och montage. Där Widhe i dessa grepp ser en formell inbjudan till
läsarens eget etiska omdöme, ser Sahlin snarare ett sätt att ”få läsaren dit han vill
för att på så sätt bearbeta ett problemkomplex”.15

8 variationer är kanske den av Kyrklunds böcker som är minst utforskad. Ingen
av de sex avhandlingar som har Kyrklund som sitt huvudtema innehåller någon
längre analys av denna text. Ett par artiklar och essäer skrivna av såväl etablerade
Kyrklundforskare och andra står dock att finna.

Olle Widhes artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap ”Jaget och texten. Om
minne, samtidighet och glömska i Willy Kyrklunds prosa”16 har varit en stor inspi-
rationskälla i min läsning. Widhe fokuserar på minnestematiken i 8 variationer och
knyter den till liknande motiv i Polyfem förvandlad och Om Godheten. I sin analys
för han också intressanta resonemang kring hur Kyrklund problematiserar föreställ-
ningar om Jaget, identitet och tid, bland annat med hjälp av berättartekniska medel.
Widhes metod och tematiska inriktning påminner om min egen men är betydligt
mera relaterad till postmoderna spörsmål om textualitet och tecken, yta och djup,
verkligt och sken et cetera.

I essäsamlingen Skeptikerns dilemma skriver både Arne Florin och Jesper Dahlbäck
om 8 variationer. Florins essä handlar mera generellt om Kyrklunds kortprosa och
han använder ”Scherzo” som ett av två exempel på hur Kyrklund i sina korta, hårt
stiliserade berättelser lyckas skapa filosofiskt förtätade texter som också hela tiden
lyckas problematisera sig själva. Dahlbäck gör en uppslagsrik och nyfiknen läsning
av 8 variationer i sin essä "Blind oändlighet: variationen som tema i 8 variationer.

15Johan Sahlin, Om kyrklundheten: värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds Om god-

heten, Ellerström, Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008, Lund, 2008, s. 30.
16Olle Widhe, ”Jaget och texten: om minne, samtidighet och glömska i Willy Kyrklunds prosa”,

Tidskrift för litteraturvetenskap (1988)., 2000 (29:2), s. 83–108, 2000
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2 Analysdel

2.1 Presentation av tematiken: ”Scherzo”

Analysen av den första berättelsen i 8 variationer, ”Scherzo”, tjänar också som en
mera detaljerad presentation av den tematik jag ämnar undersöka än den som angavs
i syftet och frågeställningarna.

”Scherzo” berättar om en konstnär som gör ett sista verk, ett sista försök att
uttrycka ”det outsägliga”. Verket består av en vit duk med endast ordet ”SAN-
ITETSPORSLIN” textat på. När han är färdig tar han livet av sig. Han signerar
inte tavlan men lämnar ett brev till en vän och ber honom lämna in den till Mod-
erna museet under benämningen ”Förtvivlan”, vilket också görs. Tavlan tas emot av
”utställningskommissarie A” och ”ställdes i förrådet i väntan på hängning”. Sedan
beskriver berättaren hur utställningskommissarie B ställer till med en ateljéfest i
Moderna museets lokaler under vilken en exakt likadan tavla blir till (fast nu alltså
under helt andra former) som av de berusade festdeltagarna döps till ”Tjo vad de
var livat i holken i lördags”. Också denna ”ställdes i förrådet i väntan på hängning”.
(s. 226)17 Historien avslutas med att de två tavlorna fastslås vara oskiljaktiga och
att kommissarie A beslutar att de skall betraktas och katalogiseras tillsammans då
de ”förstärker varandras verkan och uppnår härigenom en effekt som är gripande,
skakande, mycket fräsch”. (s. 225–227)

I ”Scherzo” etableras den tematik som sedan varieras genom hela 8 variationer ; en
tematik som börjar som ett skämt (”scherzo” betyder ’skämt’ på italienska) för att
sedan varieras och fördjupas och som slutligen mynnar ut i en existentiell tragedi i
och med den sista berättelsen, ”Själens åtrå”.

Problemet för karaktärerna i ”Scherzo” är att det är omöjligt att avgöra vilken av
två tavlor som är ”Förtvivlan” och vilken som är ”Tjo vad det var livat i holken i
lördags”. Men (1) varför är det ett problem? (2) vad är det för typ av problem? och
(3) hur uppstår problemet?

Problemet är i första hand en variant på den eviga frågan om den konstnärliga
intentionens betydelse för ett verks mening. Om inte annat pekar den givna allu-
sionen till Duchamps toalettstol åt det hållet. Liksom de bägge tavlorna i ”Scherzo”
var Duchamps utställda toalettstol till det yttre identisk med en potentiellt mycket
stor mängd andra toalettstolar. Det vill säga, om någon en natt placerat en annan
toalettstol bredvid Duchamps i utställningslokalen skulle det vara teoretiskt sett
omöjligt att avgöra vilken stol som var ”konstverket” och vilken som kommit dit på
andra vägar. Den eventuella slutsatsen av detta och den eventuella poängen både
i Duchamps konstverk och i Kyrklunds ”Scherzo” är att ett föremåls konstnärlighet
inte är något i objektet immanent, utan något som avgörs av sammanhanget och
den kollektiva eller individuella tolkningen av detta sammanhang.

17Sidhänvisningar till primärtexten kommer att anges inom parentes i brödtexten. Alla sidhän-
visningar gäller den version av 8 variationer som ingår i Willy Kyrklund, Berättelser, dramatik,

anföranden, artiklar, Bonnier Alba, Stockholm, 1996, s. 223–277.
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Ett annat sätt att formulera samma sak är att säga att det konkreta objektet eller
föremålet är utbytbart emedan detta endast fyller en funktion i ett system eller en
struktur som lika väl skulle kunna fyllas av ett annat liknande föremål. Det vill säga
systemets struktur är överordnat de ingående elementen, de har inget eget väsen eller
en essens (alternativt; de har ett väsen men detta är systemet likgiltigt.) Utifrån
systemets synvinkel är något den funktion den fyller eller kan fylla i systemet.

Låt oss sedan kalla denna föreställning (som alltså tematiseras både direkt i Kyrk-
lunds ”Scherzo” och indirekt i dess allusion till Duchamp) för identitet som ekvi-
valens18. Identitet i denna bemärkelse råder om det ena är utbytbart mot det andra,
det vill säga A=B om A och B är likvärdiga. Vad menas då med likvärdighet? Det
skall här förstås som att A och B delar vissa egenskaper men inte andra. Om de
delade egenskaperna anses vara primära räknas de som utbytbara och därmed också
som identiska i denna mening.

Ett bra exempel på ett sådant synsätt kan illustreras genom schackspelets regler.
En ’bonde’ definieras inte av sin form eller sitt utseende, sin historia eller sitt ma-
terial, utan av vilka rörelser den kan göra på schackbrädet, vilka villkor den lyder
under och dessa villkor bestämmer dess funktion i spelet. Bonden kan i teorin se ut
hur som helst, bara det råder en konvention mellan spelarna att ett visst utseende,
ett visst tecken, står för funktionen/rörelsevillkoren som reglerna tillskriver pjäsen
’bonde’.

Implicit i dessa regler gäller att den/de konkreta materiella pjäs/er som för tillfället
är bönder i spelet när som helst kan bytas ut mot vilket annat slag av pjäs eller slag
av tecken överhuvudtaget, utan att spelet eller spelets regler förändras. Vi kan alltså
säga att spelets abstrakta regler eller systemet är invariant men att spelets element
(pjäserna) samt varje spelomgång är varianter, som tillsammans bildar variationer
av ett och samma spel.

Vad som varken är explicit eller implicit i ett spels regler är att det i själva verket
finns dels olika sorters regler för samma spel, men framförallt olika sorters spel. De
på en nivå invarianta spelreglerna kan alltså utifrån ett högre perspektiv, på en
annan nivå, betraktas som varianter, som ett av flera möjliga regelverk för detta
spel. Vad är det då som gör att vi ändå kallar alla dessa olika regelverk för olika
regler men samma spel? Deras typ av spelregler måste ha något gemensamt, något
som skiljer dem ifrån andra spels regler. Alltså krävs nya kriterier för vad som är
invariant (eller ekvivalent) mellan just dessa spelregler. Och de kriterierna kräver en
ännu högre invariant; nämligen vad som definierar spelregler. Vilket kräver en ännu
högre invariant som först definierar ’spel’ och ’regler’ och så vidare ad infinitum.

Detta innebär att såväl spelpjäserna (elementen) som spelreglerna (systemen) är
utbytbara, fast på olika nivåer. Jag kan exempelvis börja ett spel schack med tolv
svarta och tolv vita tärningar istället för de normala pjäserna men efter halva spelet
börja kasta tärning på schackbrädet istället. Vilket innebär en förändring inte bara

18Ekvivalens betyder enligt SAOL likvärdighet. Se vidare nationalenyklopedin: ekvivalens.
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/ekvivalens, Nationalencyklopedin, hämtad 2012–08–06.
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för tärningens funktion och rörelser utan också för makten över dessa rörelser, som
övergår från ett finalistiskt målinriktat medvetande till en lekande slump.

Mot föreställningen om identitet som ekvivalens skulle jag vilja ställa vad jag kom-
mer att kalla identitet som singularitet. Det är den föreställning som anser att det
finns en essentiell skillnad mellan de två tavlorna och som ser ett allvarligt problem i
att de inte kan skiljas åt. Det vill säga för denna gäller att A=A och endast A. Enligt
denna föreställning är de två tavlorna i Kyrklunds ”Scherzo” inte identiska, delvis
därför att de är åtskilda objekt rummet men framförallt därför att de har åtskilda
tillkomsthistorier, olika ursprung. Den singulära föreställningen om identitet inbe-
griper alltså dels yttre eller rumsliga kategorier som utseende, beståndsdelar, position
et cetera, dels inre eller tidsliga kategorier. Något är identitiskt med sig självt om
och endast om det förblir sig självt genom tiden. Problemet med denna tanke, och
som aktualiseras i ”Scherzo”, är att kravet på kontinuitet i tiden är beroende av en
likhet i rummet för sitt bestämmande. Det måste finnas yttre kriterier, substantiella
kännetecken, att åberopa vid identifieringen av ”detsamma”. Med andra ord; det ena
måste kunna skiljas ifrån det andra. Inget är i egentlig mening utbytbart mot något
annat.

Denna polaritet mellan funktion och essens, ekvivalens och singularitet hänger
intimt samman med frågor om synvinkel och perspektiv, subjekt och objekt som vi
såg i liknelsen med schackspelet. Det är också en fråga om över- och underordning,
om makt i någon bemärkelse. Detta nystan av tematiska trådar utgör uppsatsen
problem. Målsättningen är att upptäcka väven i härvan.

Polariteten kommer till uttryck genom att varje berättelse i 8 variationer gestaltar
två eller flera, explicta eller implicita perspektiv upprättas på samma fenomen. Dessa
perspektiv är förankrade i olika typer av subjekt som befinner sig i en hierarkisk
ordning. Narratologiskt kan dessa subjekt sorteras in två kategorier eller typer:
karaktär, och berättare/författare. Dessa narratologiska typer har sina tematiska
motsvarigheter i människa och gud. Grundläggande är dock inte så mycket dessa
olika subjekt som deras position, deras perspektiv.

Vi noterar att det i ”Scherzo” finns två utställningskommisarier, bekvämt nog
namngivna som A respektive B efter deras inbördes hierarki. Deras reaktion på
problemet med tavlorna är diametralt olika. B, ”skakad i djupet av sin själ” (s. 226)
rapporterar efter en rad misslyckade attribueringsförsök slutligen uppgivet till B att
de två tavlorna omöjligen kan skiljas åt. Det är tydligt att det för B är fråga om
både en stor konstnärlig förlust, då det potentiellt stora konstverket ”Förtvivlan”
nu aldrig med säkerhet kommer kunna beskådas. Men också en mänsklig förlust,
ett unikt och individuellt uttryck eller budskap från en stor själ som gått förlorat
för alltid. Ja om man skall tro berättaren så kan det rentav vara frågan om något
så sällsynt som att ett genuint uttryck av ”vad som icke kan uttryckas” här har
omintetgjorts. Och all denna mänskliga förlust orsakad av ett lekfullt upptåg och
en olycklig slump. Hur hårda tycks inte tillvarons villkor vara för B! Hur likgiltiga
inte de högre makter som styr vårt öde!

A däremot svarar överlägset B:
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Det lilla du förstår, det missförstår du, sa A. Varför skall vi skilja dem
åt? För min del tycker jag att de kompletterar varann på ett utmärkt
sätt. De förstärker varandras effekt och uppnår härigenom en effekt som
är gripande, skakande, mycket fräsch. Vi hänger dem bredvid varandra.
Tätt intill liksom omfamnande varann. Ingen kan gå oberörd förbi. Data
under gemensamt dubbelnummer i katalogen. Sålunda talade förste ut-
ställningskommisarie A och så blev det. (s. 227)

Det är svårt att ge A:s kryptiska formulering en given tolkning. Under karaktärs-
textens självsäkra, överlägsna ton verkar fortfarande berättartextens ironiska anslag
och lägger en kritisk aura runt den närmast marknadanpassade jargongen; ”en effekt
som är gripande, skakande, mycket fräsch”. Trots att det uttryckligen sägs att A får
sista ordet, så vill jag mena att det inte alls är fallet. Istället hävdar jag att Scherzo
inte bara upprättar en problematik som går igen i de kommande berättelserna, utan
också de två motsatta förhållningssätten till denna problematik varom det talades i
inledningen av detta kapitel. Dessa perspektiv kommer framöver att preciseras, men
också kompliceras, i takt med att varje ny berättelse utgör en variation och inte en
kopia på ”Scherzos” tematik. Men redan nu kan vi identifiera en rad kännetecken för
de två perspektiven.

Till att börja med är B:s maktposition underordnad A:s. Detta betonas både i
diskursen, genom användandet av de symboliskt laddade benämningarna A och B
och i diegesen. Som A talar så blir det, emedan B har att finna sig i A:s villkor och
bestämmelser.

På det ”sociala planet” verkar dock B ha det bättre ställt. A verkar mest arbeta
emedan B är ute och festar. Vi kan därför lägga till att B är en av ”oss andra”, en
människa vem som helst, trots sitt tjusiga jobb på Moderna museet. B sägs också
explicit vara i besittning av en själ. Med lite god vilja kan vi kanske säga att B
representerar ’den lilla människan’ eller det mänskliga perspektivet i förhållande till
A:s mera upphöjda position.

Själen, det sociala och tron på det unika är således tre kännetecken som utmärker
det underordnade, mänskliga perspektiv som i ”Scherzo” representeras av utställ-
ningskommisarie B. Utöver dessa tre kännetecken bör vi också beakta en fjärde
kännetecknande föreställning som är central för B:s - och indirekt det mänskligas -
perspektiv. Nämligen föreställningen om expressiv kommunikation, alltså tron på
att vi när vi kommunicerar inte bara överför information utan också, och i konst-
närliga uttryck framförallt, uttrycker oss själva. Att det helt enkelt är viktigt att
kunna attribuera ett uttryck till en viss människa, därför att det annars förlorar sin
väsentligaste mening. Detta perspektiv kan sägas korrespondera med en humanistisk
världsåskådning där varje individ är oersättlig och ovärderlig, och varje mänskligt
uttryck är expressivt och värdefullt i sig. Det är subjektets position och perspektiv.

Detta B:s humanistiskt präglade perspektiv kontrasterar starkt emot A, som inte
verkar inte hysa någon särskild fäbless för vare sig det unika uttrycket eller för den
unika människan. Om B på en högst skissartad kulturhistorisk karta kunde sägas
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representera en klassisk humanistisk syn på världen, människan och konsten, så
kan A sägas vara en ställföreträdare för en modernistisk föreställningsvärld. A:s
avslutande tal uttrycker ett perspektiv där uttrycket är underordnat effekten och
konstnären underordnad mottagaren eller publiken. Det är inte konstverkets inre
betydelse eller mening som är intressant, utan den effekt det har i det sammanhang
den placeras in i. Likt en hegelian tycks han betrakta oskiljbarheten mellan den
ickeintentionella handlingen och det konstnärliga verket som ett slags högre syntes,
ett upphörande av distinktionen mellan konst och icke-konst som även tangerar
postmodernistiska tankegångar. Återigen ter sig allusionen till Duchamps toalettstol
belysande, men även vad man slarvigt kallar ”konceptuell konst” i allmänhet tycks
mig som en inbegripen kontext, både i A:s diskurs och i Scherzo som helhet. För
att återknyta till de inledande distinktionerna, så är det tydligt att identitet för A
är en fråga om funktion och inte om essens.

Låt oss kalla detta perspektiv för det omänskliga perspektivet och konstatera att
det i ”Scherzo” är associerat till en modernistisk konstsyn vars ontologi i grova drag
överrensstämmer med den föreställning om identitet som ekvivalent och funktion
varom vi talade inledningsvis. Därmed är de två perspektiv som utgör grunden för
min läsning av 8 variationer presenterade såsom de framträder i sin initiala skepnad.
Det är därmed möjligt att gå vidare och se hur de, och deras relation, utvecklas och
varieras i de kommande berättelserna.

2.2 Karaktären som spelpjäs: ”Återtaget drag”

Om ”Scherzo” kan ses som just ett skämtsamt preludium som presenterar verkets
tematik så kan ”Återtaget drag” ses som ett inledande och förtydligande exempel
på tematiken. Den ytterst stiliserade strukturen och titelns allusioner pekar i en
sådan riktning. Här dras nämligen både problemet med de inkompatibla identitet-
sprinciperna och perspektivets betydelse för denna problematik till sin spets.

Den märkliga berättelsen ”Återtaget drag” börjar med att vi möter legendens Wil-
helm Tell precis stunden efter att han har besegrat den främmande frusten Gedser.
Berättaren beskriver hans ståtliga yttre och hur han hyllas som frihetshjälten av
sina landsmän. Sedan berättas historien om Wilhelm Tell baklänges, hur han dö-
dade fursten med sitt armborst och hur han innan dess tvingats skjuta äpplet av
huvudet på sin son under en tävling. I början i formen av en konventionell analeps:
”Hur hade han blivit hjälte?”. Men snart nog inser man att att det inte rör sig om ett
ordinärt återberättande: ”Tiden gick och pilen studsade tillbaka från trädstammen
och flög över gossens huvud, varvid äpplet helades, och åter till bågsträngen och
åter till Wilhelms koger.” (s. 229) I samma stil får vi så, via ett antal scener, följa
Wilhelms liv baklänges, genom skjutövningar och sjukdomar bakåt till hans födelse.
Där gör berättelsen paus, och i en slags cesur gör berättaren några exegetiska utläg-
gningar om det slumpmässiga att en mästerskytt blir till. Sedan börjar han berätta
vad som inledningsvis verkar vara samma historia fast nu i normal kronologisk ord-
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ning med början i födseln. Efter att ha upprepat den första historien exakt börjar
den nya dock snart avvika. Wilhelm blir nu istället blind och börjar arbeta som
skomakare för just fursten Gedser. Berättelsen slutar där den började, med Gedsers
död (han blir nu mördad av en mutad livvakt) och frihetshjältarnas seger. Men
istället för att hyllas sitter nu Wilhelm i sin mors gamla stuga med sin fru och oroar
sig över att bli våldgästade av frihetshjältarna. (s. 228–232)

I ”Återtaget drag” upprättas en analogi mellan en variant på det omänskliga per-
spektivet och berättaren. Detta sker i första hand genom att berättelsens diskurs på
olika sätt likställer eller gör implicita liknelser mellan slumpen och dess funktion för
ett livsöde och berättarens funktion för ett narrativt öde. Liknelsen kan sägas verka
i båda riktningarna. Dels förmänskligas slumpen med hjälp av små grammatiska
medel. Som i den kommentar som berättaren gör i mitten av berättelsen (den cesur
som förebådar den narrativa ”vändpunkten”) och som avslutas med följande mening:
”Ytterligt sällan fogar slumpen, att alla dessa anlag kombineras i sin högsta potens.”
(s. 230, min kursivering) ’Slumpen’ tar här den grammatiska rollen som subjekt och
tillskrivs verbet ’fogar’. Det är visserligen en tillskrivning vars innebörd är väl dold
genom formuleringens karaktär av talesätt, men det hindrar det inte från att också
fungera som en metafor som förstärker berättelsens tematik. För att förstå hur den
fogande ’slumpen’ blir analog med berättaren måste vi dock se på den implicita
likheten mellan slumpens ’fogande’ och berättarens berättande.

Vi kan nämligen konstatera att ”Återtaget drag” är berättad på ett sätt som tjänar
att tydliggöra slumpens avgörande betydelse för den enskilda människans historia,
men också den enskilda människans minimala betydelse för den mänskliga historien.

Det första som slår en i berättartekniken är den inverterade kronologin i berät-
telsens första hälft, det vill säga hur historiens händelser i berättelsen är ordnade
längs en linje som har inverterat den kronologiska ordning de antas ha i diegesen.
Det andra, som är mera avgörande, är att den, efter att till synes har nått början
på historien om Wilhelm Tell, efter den ovan nämnda kommentaren av berättaren,
”börjar om” sin berättelse, fast nu i normal, kronologiskt ordning. Den narrativa
”kortslutningen” som då uppstår beror på att berättaren, utan att på något sätt
markera en diegetisk förändring, (det vill säga det är inte fråga om en berättelse
i berättelsen eller något sådant) har bytt ut vissa element och händelser (Wilhelm
blir exempelvis nu en blind skomakare istället för berömd skytt) och behållit andra
(miljön, en del av moderns tal, fogden Gedser och upproret, stövlarna et cetera).
Vilket gör att berättelsen upprättar en dieges genom två sinsemellan oförenliga his-
torier. Vid berättelsens slut, som kronologiskt sett återfinns i bägge sluten av den
narrativa texten (eller av presentationen av berättelsen), finns det alltså två sty-
cken olika Wilhelmar, en nationalhjälte och en blind skomakare, trots att vår logiska
föreställning om kausalitet säger att det i själva verket måste finnas antingen den
ena eller den andra.

Berättaren tar sig här stora friheter med den narrativa logiken. Skälet till detta
brott står att finna i korrelationen mellan slumpens och berättarens gemensamma
”fogande”. Berättarens paradoxala berättelse tjänar nämligen i första hand inte till
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narrativ kortslutning utan till att illustrera slumpens relation till det lagbundna.
Det är en relation som kan beskrivas som ett ömsesidigt förtroende. Märk väl att
berättarens kontra-intuitiva berättelse är allt annat än slumpmässig, varken i sin
komposition (på berättelseplanet) eller i valet av element och händelser (ur hän-
delseplanet). Tvärtom råder en ganska strikt symmetri eller isomorfi mellan de två
olika historierna. Initialt (det vill säga i styckena närmast runt omkring den kom-
menterande cesuren eller ”vändpunkten”) är denna isomorfi total. Från ”Wilhelm
kröp på golvet [. . . ] (s. 230) till och med moderns bön till den heliga Jungfru (s.
231) är diskursen, ord för ord, stycke för stycke, en ”identisk" upprepning. Men
sedan, i andra stycket på sidan 231, är plötsligt både element och händelser, såväl
som diskursen annorlunda.

Vad som orsakar denna förändring är givetvis den stora hermeneutiska gåtan i
”Återtaget drag”. Rent konkret kan man anföra Wilhelms sjukdom, ”kopporna”, som
kunde orsaka blindhet hos den drabbade. Det var också en sjukdom som ofta spreds
av flugor. (I ”Minotaurus regering” möter vi flugan igen, som säger sig bära på just
”blindheten”. (s. 250)) Wilhelm är också uttryckligen i kontakt med en fluga innan
han drabbas av sin sjukdom. En sjukdom som genom att den gör Wilhelm blind
omintetgör möjligheten för Wilhelm att bli en mästerskytt.

Men mera intressant är att se till hur berättelsen gestaltar slumpen och lagbun-
denheten, inte som uteslutande varandra, utan tvärtom som intimt förbundna. Den
slumpmässiga ändringen i den andra historien om Wilhelms tidiga liv i jämförelse
med den första - sjukdomens utfall i blindhet - generar nämligen inte en kaosartad
historia där slumpen så att säga tar över. Tvärtom tar det lagbundna vid efter
slumpens ingripande och resultat, och den andra historien om Wilhelm utvecklar
sig enligt samma kausala logik som den första. Fast nu som en livshistoria pre-
destinerad av Wilhelms blindhet istället för av hans medfödda skyttetalanger. Det
berättartekniska greppet att ställa två potentiellt identiska historier bredvid varan-
dra tjänar alltså till att belysa hur slumpen kan vara ursprunget till en skillnad som
paradoxalt nog växer på grund av nödvändiga kausala samband.

Men slumpen är som sagt ingalunda ett neutralt begrepp i ”Återtaget drag”.
Berättaren antyder som vi såg att slumpen har en vilja eller i varje fall ett med-
vetande. Det är i det sammanhanget också värt att uppmärksamma att det stycke
som föregår åtskiljandet av de två historierna, alltså de sista identiska partierna,
har formen av direkt anföring, då de utgörs av moderns bön till högre makter. Ett
annat sätt att tolka upphovet till åtskillnaden mellan de två historierna är alltså
som ett ingripande av en högre makt. Sett så blir berättelsen en demonstration av
det gudomligas nyckfullhet, hur Han ger och tar inte efter människornas behov utan
efter sitt eget gudomliga och outgrundliga behag.

Om vi därtill påminner oss om det motto som inleder 8 variationer, Herakleitos-
citatet, ”[t]iden är ett barn som lekar spelar bräde, härskarmakten tillhör ett barn”,
så framträder ytterligare några samband och relationer. I mottot identifieras Tiden
som den högre makten. I ”Återtaget drag” antyds makten ligga hos Slumpen. Och
i diegesen, genom karaktären Wilhelms moder, åkallas Jungfru Maria, Heliga Guds
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moder som den entitet som har makt över världens skeenden. Till skaran av högre
makter som finns representerade i 8 variationer kan vi alltså än så länge räkna Tiden,
Slumpen och Gud. De relateras till varandra på verktextens nivå framförallt genom
att de är olika uttryck för en liknande funktion. Denna funktion är i själva verket
att vara berättelsernas egentliga agent, ursprunget till den tillståndsförändring som
berättelserna gestaltar.19

Genom sina liknande funktioner skapas ett slags analogiförhållande mellan Tiden,
Slumpen och Guden. Detta gör det möjligt att anta att egenskaper och beteenden
som kännetecknar en av entiteterna också återfinns hos de andra. När Herakleitos
därför talar om att Tiden är ett barn som spelar bräde så gör detta att vi bör-
jar leta efter detta beteende också hos Slumpen/Guden i ”Återtaget drag”. Och vi
finner det just där, i titeln. Konnotationerna till schack-spel och den förbindelse
med Tidens brädspelande titeln upprättar får ett nytt drag att framträda i berät-
telsens struktur.20 Det blir nämligen möjligt att betrakta hela berättelsen som ett
slags allegoriskt schack-spel. Karaktären Wilhelm motsvarar då en av pjäserna och
berättelsens olika representerade situationer eller ”scener” motsvarar schack-brädets
rutor. När berättelsen börjar befinner vi oss redan i slutet av spelet, då Wilhelm just
har fällt motståndarlagets Kung, Gedser. Wilhelm ”är” här, låt oss säga; ”den vita
damen”. Alltså en pjäs med unika förmågor som också gör honom till en central pjäs
i spelet. Berättelsen gestaltar sedan hur detta sista avgörande drag kunde uppstå,
genom att rekapitulera alla gjorda drag tillbaka till den tidpunkt partiet inleddes.
Rekapitulationen av partiet gestaltas genom att berättelsen med någorlunda regel-
bundenhet varierar mellan summering av större tidsrymder med beskrivning av ett
antal enskilda situationer. Summeringen kan då betraktas som ”dragen” och situa-
tionerna som vissa bestämda rutor på spelplanen, som Damen/Wilhelm befinner sig
på och förflyttas emellan.

Övergången från den ena historien till den andra går sedan att betrakta som en
”omstart” av spelet, ett återtagande av alla eller några av dragen och där Wilhelm
tilldelas en helt annan roll med helt andra förutsättningar. Han är nu, låt oss säga;
en svart bonde. Som rör sig i blindo över spelplanen, tätt intill sin svarta kung som
har honom under sitt beskydd men som, när den vita drottningen segrat, tycks gå
ett ovisst öde till mötes. Ett öde som föga rör schack-spelaren då denne lämnar
spelet stående, slår undan pjäserna eller åter börjar om på nytt.

Denna diskrepans mellan å ena sidan människan som människa, och å andra sidan
människan som spelpjäs, kommer vi att återvända till. Låt oss nu endast påpeka att

19Denna funktion finns också i ”Scherzo” men är där outtalad. Det vill säga ’den skyldige’ till
attribueringsproblemet ges där inte något namn, varken öppet eller antytt, men det går heller
inte att tillskriva någon av karaktärernas handlingar som det egentliga upphovet till problemet.
Slumpen är väl den orsak som tycks ligga närmast till hands.

20Titeln tillhör såklart inte någon av karaktärernas text men inte heller berättarens. Istället vill
jag som nämndes i inledningen betrakta titlarna i 8 variationer som delar av den ”rena” verktexten
och därmed också som manifestationer av den abstrakte författarens ”egen” text eller tal. Med detta
menar jag egentligen inget annat än att jag betraktat och använt dessa som direkta ”vägvisare” för
min tolkning.
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den är en variant på den problematik som vi fann i ”Scherzo” mellan identitet som
singularitet och som ekvivalens. Vi vill tänka på Wilhelm Tell som en unik individ,
med en unik historia och en unik effekt på historien. I ”Återtaget drag” däremot
blir denna nationalhjälte reducerad till en spelpjäs, till en funktion i en högre makts
leklust. Eller reducerad till en ren tillfällighet, resultatet av en slump, en varelse
som lika gärna inte kunde varit. Gedser blir dräpt, med eller utan Wilhelms pilar.
Och den som är kung kan närsomhelst bli till bonde, för spelet tar aldrig slut, utan
börjar hela tiden om, och dess kombinationer tycks oändliga.

2.3 En gudomlig kärlekshistoria: ”Bara du”

Berättelsen ”Bara du” handlar om en man som full av förväntan beger sig till
sin älskades hem. Han tar hissen upp till ”tredje etagen”, men innan han möter
henne överväldigas han av hennes spegelbild: ”I den dunkla spegeln såg han henne.”
Därefter övergår berättaren till att beskriva mannens känsla för sin älskade. Det sägs
vara en fullständigt unik känsla som därför förtjänar ett eget begrepp, ”ömheten för
Anna”, vars innebörd sägs konstitueras av Annas person: ”att hon var just den som
hon var”. Därefter beskrivs Anna genom en lång rad egenskaper såsom ”att hon
hade ett jämnt och behagligt lynne med fallenhet för drömskhet och matematik,
en måhända mindre vanlig kombination” et cetera. Beskrivningen avslutas med att
berättaren konstaterar att ingen av dessa egenskaper var särskilt märkliga i sig, men
att deras unika betydelse låg i att de tillsammans var Anna. Detta konstaterande
föranleder berättaren att göra en meta-kommentar: ”Det särskildas betydelse för
känslan inser en författare, när han beskriver allehanda påhittade omständigheter
och detaljer för att göra framställningen levande och gripande”. Därefter följer, får
man förmoda, ett direkt återgivande av de två älskandes ömsesidiga kärleksförk-
laringar till just ”dig och ingen annan”.

Sedan börjar berättaren om. Liksom i ”Återtaget drag” är diskursen först identisk
men snart erfar man att element är utbytta. Mannen kommer till samma hiss men
skall nu till ”fjärde etagen”. Det är nu istället fråga om ”ömheten för Hanna” och en
del ordval är också utbytta till ekvivalenta, men annorlunda termer. Beskrivningen
av Hanna kontrasterar till stora delar mot beskrivningen av Anna: ”att hon hade
begåvning för musik och matematik, en måhända vanlig kombination”. Till sin
komposition och retorik är dock diskursen identisk, i stort sett bara egennamn, vissa
termer och egenskaper är utbytta. Texten slutar med att berättaren tycks börja om
en tredje gång, på exakt samma ställa som förra gången. (s. 233–235)

I jämförelse med ”Återtaget drag” befinner sig berättarens perspektiv i ”Bara du”
betydligt närmare karaktärens. Det blir tydligt redan i de första korta meningarna.
”Han tog 48:n. Det hade blivit ofta numera. Varje dag snarare sagt. Glädjen är
densamma och förväntan. Hållplatsen ligger nära till, det är bara att gå om hörnet
och ett par portar inåt tvärgatan. Sedan.” (s. 233) Som läsare får man känslan av
att kastas in i karaktärens tankar in medias res. Meningarna är inte riktade till en
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mottagare, de är fullständigt opresenterade, och därför för läsaren ännu omotiverade
till sitt innehåll. Användningen av ordet ”48:n”, iakttagelsen att ”det hade blivit ofta
numera”, samt den bestämda form som alla substantiv ges; 48:n, glädjen, förväntan,
hållplatsen, hörnet, tvärgatan. Detta är uttryck för en inre förväntan och inte en
yttre beskrivning av en mans rörelser genom en stad. Samtidigt är diskursen hållen
i tredje person singularis och tempus är perfekt, vilket markerar distans mellan den
talande och den omtalade, mellan berättare och karaktär. Sammantaget överren-
stämmer detta med den typ av berättardiskurs som vi med tyskarna kallar erlebte
Rede.21

Den närhet som erlebte Rede etablerar mellan berättare och karaktär får en
särskild betydelse när den beaktas utifrån den analogi mellan berättarens/författarens
perspektiv och det omänskligas/Gudomligas perspektiv som implicerades i ”Återtaget
drag”. I den berättelsen dominerade det omänskliga perspektivet, mycket tack vare
att berättaren så tydligt befann sig utanför diegesen, vilket möjliggjorde dennes ”lek”
med historien och dess karaktärer. En ickediegetisk berättare befinner sig, liksom en
gud, utanför eller ovanför ”världen”. Den vet och ser potentiellt allt, men den känner
inte allt.

Det finns en uppenbar men svårdefinierad skillnad mellan att berätta om någons
tankar och känslor, kropp och själ och att vara dessa inskränkta tankar och yn-
kliga känslor, denna arma kropp och längtande själ. Denna skillnad uppfattar jag
som ett väsentlig del av 8 variationer tematik och dess problematik hänger ihop
med polariteten mellan det mänskliga och det omänskliga perspektivet, såväl som
de olika föreställningarna om identitet. I ”Återtaget drag” och ”Scherzo” framstod
skillnaderna mellan perspektiven som oöverstigliga, och det överordnade, omänskliga
perspektivet dominerade i huvudsak bägge dessa berättelser. A får sista ordet och
Wilhelm är lika blind för sitt eget öde som berättaren/slumpen är för hans känslor
och jagupplevelse.

I ”Bara du” däremot tycks alltså berättaren försöka närma sig karaktärens tankar
och känslor. Om berättaren verkligen är Gud i 8 variationer skulle vi kunna säga
att Han här gör ett försök att stiga ner bland människorna för att visa sympati
och inlevelse, för att just uppleva den lägre varelsens perspektiv. Det är i så fall
inte första gången, vi känner åtminstone två föregångare. Jesus, som sökte uppleva
vår skuld, vårt lidande och vår förtvivlan, och Indras dotter, som sökte uppleva allt
detta och kärlek därtill. Men om dessa sökte nå kännedom om människan genom
hennes kropp, håller sig denne berättar-gud till hennes tal. Resultatet blir därefter.

21Jag utgår här ifrån Schmids definition av erlebte Rede. Denna definition skiljer sig egentli-
gen inte från standarddefinitioner på annat vis än att den utgår ifrån Schmids begrepp karak-

tärstext (personentext) som benmämning på helheten av en karaktärs ord, tankar, känslor etc.
Erlebte rede betecknar då omarkerad reproduktion av karaktärstexten i berättardiskursen. Se
Schmid s. 201. ”Die erlebte Rede ist ein Segment der Erzählerrede, das Worte, Gedanken, Gefühle,
Wahrnehmungen oder die Sinnposition einer der erzählten Personen wiedergibt, wobei die Wieder-
gabe des PT [personentext] weder graphisch noch durch irgendwelche explizite Hinweise markiert
ist.”
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Det är tydligt att ”Bara du” är ett, från läsarens synvinkel, misslyckat försök att
skriva en kärlekshistoria. Men varför misslyckas det? Möjligen på grund av att
berättaren fokuserar på fel sak, på den begreppsliga ”ömheten” istället för ”kroppens
åtrå”? Och kunde Han väl göra annorlunda, Han som icke känner människorna.
Men Platon tycks Han känna. Ty det är en i ordets bokstavliga bemärkelse platonsk
kärlekshistoria vi får oss till livs.

Vi märker att berättaren först följer karaktären med en avvaktande nyfikenhet.
Han tycks vilja dröja vid och riktigt insupa värdigheten i karaktärens beaktande av
varje detalj i hissen och lyckas knappast dölja sin entusiasm inför bekräftandet av
talesättet om att ”kärleken är ung.” Ända fram till beskrivningen av ”denna svidande
ömhet” känner också vi, mänskliga läsare, igen kärleken. Den är öm och den är
svidande. Men berättaren nöjer sig inte med detta utan han frågar sin karaktär; vad
menas egentligen med dessa ord? Vad är ”ömheten för Anna”? Och denne svarar på
det språk han tror är berättarens.

Den var speciell, eftersom den på ett helt annat sätt än åtrån var bunden
till en enda levande varelse. I något annat sammanhang kunde åtrån
tänkas fungera på enahanda vis, men för denna ömhet existerade icke
något annat sammanhang. Dess förutsättning varförutan icke, dess enda
sammanhang i begreppsvärlden konstituerades av Annas person: att hon
var just den hon var. (s. 233)

På berättarens nästa fråga om vad Annas person då är för något, radar karaktären
upp en mängd egenskaper, vilka tillsammans är Anna. Därefter är berättaren nöjd,
han har nu fått vad han behöver för att skriva sin genuint mänskliga kärlekshistoria.
Det är det ”särskilda”, unika som människorna söker, som de fäster sin så kallade
kärlek vid. Därmed är berättelsen om ”ömheten till Anna” fullbordad. Begreppet är
definierat och alla levde lyckliga i alla sina dagar. Dags så att berätta historien om
”ömheten för Hanna” som bor på fjärde etagen. Också det en gripande och levande
kärlekshistoria.

Problemet som framträder genom denna parafras på ”Bara du” som en dialog är
det överordnade berättarperspektivets oförmåga att uttrycka, eller ens förstå, den
genuint särskilda mänskliga erfarenheten, det vill säga det singulära, ojämförbara
och oersättliga. Istället för en unik kärlekshistoria får vi varianter på samma kärlek-
shistoria. Det vill säga händelserna, historien och berättelsen, i Schmids bemärkelse,
upprepas men elementen (namnen och egenskaperna) byts ut. Detta ger vad vi skulle
kunna kalla för ett generellt begrepp om kärlek, eller en kärlekens formel.

Kopplingen till Platon ligger i denna ideella eller begreppsliga förståelse av kär-
leken. Kärleken som en abstrakt idé som konkreta älskande par har en del i, men
som på intet sätt är unik för dem. Eller, en alternativ tolkning som utgår från en
klassisk kritik av Platons idé-lära; det går inflation i idéerna, det vill säga det finns
en separat ide för varje konkret fenomen. Alltså en idé för ”ömheten till Anna”, en idé
för ”ömheten för Hanna” et cetera ad infinitum. Vilket gör föreställningen om idéer
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eller begrepp meningslösa. Oavsett tolkning så kan vi konstatera att beskrivningen
av kärleken i ”Bara du”, liksom Platons idéer, inte motsvarar våra intuitioner och
erfarenheter av kärleken. Men hur ser egentligen den intuitionen ut? Kanske kan vi
formulera den med hjälp av en av allusionerna i ”Bara du”.

Precis innan berättelsen/berättelserna övergår i sina begreppsdefinitioner, när
mannen är framme vid vederbörlig etage, får han syn på sin älskade. Eller får
han det? ”I den dunkla spegeln såg han henne.” Han ser alltså i själva verket hennes
spegelbild. Detta är i konkret bemärkelse inget märkligt, den, ”något anlup[na]”
spegeln nämns till och med i stycket ovanför. Men vid sidan om denna diegetiska
motivation rymmer formuleringen i sig också, menar jag, en intressant allusion.

Hos Paulus, i Första Korinthierbrevet 13:12 finner vi följande välkända passage:
”Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot
ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom
jag själv har blivit till fullo känd.”22

Paulus variant av Platons grottliknelse tangerar, vid sidan av ”dunkel”, ”spegel”,
ett antal av de teman vi tagit upp i tolkningen av ”Bara du”. Hos Paulus är det
människans kunskap som är ett styckverk, som inte känner tingen eller varandra på
riktigt utan endast på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel. Gud däremot känner oss
till fullo. Låt oss kort jämföra detta med min tolkning av vad Kyrklund säger i ”Bara
du”, alltså vad som sägs på verktextens nivå.

Att människans kunskap är ett styckverk råder ingen tvekan om för Kyrklund,
det är som vi sett och framförallt kommer att se en av premisserna i hela Kyrklunds
författarskap, något som inte minst Sahlins avhandling tydliggör. Människans per-
spektiv är starkt begränsat, åt alla håll. Vad vi egentligen vet är ytterst osäkert.
Men medan Paulus trosvisst menar att Gud känner också oss, människorna, och
därtill bättre än oss själva, vill jag mena att Kyrklund snarare vill uttrycka motsat-
sen. En grundläggande tankegång i min tolkning av 8 variationer är att det finns
ett oöverstigligt gap emellan Gud och människa, eller i andra termer; mellan det
mänskliga och det omänskliga. Tanken är att även om Gud hör våra tankar eller
rentav känner våra känslor genom att offra sin son, så kan Han inte känna oss såsom
vore han en människa. Hans perspektiv är och förblir alltid överordnat, på samma
sätt som berättaren aldrig lever med sina karaktärer, utan alltid berättar från en
punkt som befinner sig ovan och efter diegesen. Och där Paulus, likt läsaren, låter
sig övertygas av berättargudens egenhävdade insikt i den Andres innersta själsliv,
så hävdar Kyrklund med en antik skeptikers envishet att det i själva verket alltid
istället är en fråga om utsikt. Om vertikala och horisontala positioner, om avstånd
och storlek. Och att från Olympens höjder är varje ansikte oskiljaktigt från något
annat, och utbytbart.

221. Korinthierbrevet 13:12 (1917 års Bibelöversättning)
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2.4 En autodiegetisk berättares äventyr

I ”En priviligierads äventyr” får vi möta en jag-berättare som inledningsvis berättar
och reflekterar över sitt liv och den mänskliga tillvaron överlag. Han talar bland
annat om betydelsen minnet har för jag-upplevelsen. ”Det är våra minnen som
konstituerar vårt jag. Utan mina mina minnen är jag vem som helst, någon annan, en
cellanhopning i biosfären.” Men också om själen som ett ”rhizom” eller en ”föränderlig
form”. Plötsligt visar det sig dock att berättarjaget befinner sig i en TV-studio som
deltagare i programmet ”Här har du ditt liv!”.23 Som programformen bjuder har man
inviterat gäster från hans liv, bland annat hans fru. Men det liv som programledaren
hänvisar till är inte samma liv som berättaren precis berättat. Till en början vållar
detta honom stort huvudbry och oro men så småningom verkar han falla in i sin nya
roll, sitt ”nya” liv. Mot slutet verkar det till och med som om hans minnen utbytta.
Berättelsen slutar med att en skrivmaskin, från en dröm som ”borde” tillhöra hans
gamla liv, rullas in på scenen. Innan dess har dock berättaren återigen börjat blivit
orolig över vem han egentligen är. Skrivmaskinen får honom, och oss, att fråga var
vi egentligen är, i drömmen, i berättelsen, i verkligheten, i evigheten. . . ?

Inledningsvis framstår ”En priviligierads äventyr” som en essäistisk text. En slags
självbiografi med filosofiska anspråk, präglad av personliga detaljer men också av
en existentiell distans. Det är en beskrivning av en livsåskådning eller världsuppfat-
tning, relaterad till personliga erfarenheter men i grunden arbetandes med abstrakta
resonemang med universella anspråk. I jämförelse med berättelsen präglas den es-
säistiska texten av att den inte upprättar en dieges eller en handling. I en essä
händer inget. Dess grundtext är beskrivning och som helhet kan den sägas syfta till
att beskriva den mänskliga tillvarons natur. Det är traditionellt också en expressiv
genre, som parallellt med sin världsåskådning söker ge uttryck för ett individuellt
jag. Denna typologi stämmer mycket väl överens med den första hälften av ”En priv-
iligerads äventyr”, som grundar sina föreställningar om tillvaron i sin egna personliga
erfarenhet, likt en annan Montaigne.

När diskursen så plötsligt öppnar upp en dieges (när det visar sig att berättaren
befinner sig i en TV-studio) kommer detta som en överraskning för läsaren. Eller
kanske snarare som en påminnelse om att även den som beskriver och begrundar
tillvaron med nödvändighet också i en tillvaro. Att den som berättar också är del
i en berättelse. Att den som hävdar att den känner sig själv glömmer att villkoret
för att överhuvudtaget kunna tala är att vara vid liv, vilket också innebär att man
inte vet slutet på historien om sig själv. Och att man därmed inte med säkerhet vet
någonting.

Denna insikt om slutets betydelse för berättelsen som konstform är mycket gammal
och kan räknas till en av de fundamentala insikterna som berättelser ger människan.
Den svenske narratologoen Lars-Åke Skalin menar att detta rentav är berättelsens

23Förmodligen en parafras på TV-programmet ”Här är ditt liv” som sändes i SVT under 1980-
talet.

23



fundamentala egenskap. ”[A]tt berätta är att sammanfatta ett skeende utifrån ett
slut.”24 Han härleder denna uppfattning till det antika Grekland och sätter den i
samband med grekernas syn på lycka inte som ett tillstånd utan som en dom. ”Kalla
inte en man lycklig före han är död” lyder ett talesätt som brukar tillskrivas Solon
den vise. Denna ”narrativa visdom” säger oss att hålla inne med våra omdömen,
både om oss själva, andra och världen, tills dess att man vet hur det slutar. Den
som är lycklig i ena stunden kan snabbt kastats in i en olycka, eller få kunskap om
att deras lycka är illusorisk såsom är vanligt i de grekiska tragedierna. Det måste
därför tas som ett illavarslande tecken att ”Den priviligerades äventyr” inleds med
orden ”Jag är en lycklig man” (s.236).

Berättelsens perspektiv är nu slutligen förflyttat till ett det rent mänskliga per-
spektivet. Berättaren är karaktären och karaktären är en människa, ett ”Jag”. Som
för att ytterligare inskärpa riskerna med det autodiegetiska berättandet är diskursen
dessutom konsekvent förd i presens, vilket implicerar att berättaren saknar kunskap
om det som kommer. Så länge diskursen utgörs av reflektion, beskrivning och åter-
berättande, det vill säga är essäistisk, innebär presens ingen risk. När man filosoferar
över den eviga tillvaron är tempus vara ovidkommande. Men det är just dessa
filosofiska tankar som senare, i TV-studion, kommer att återkomma som konkreta
manifestationer. Det är som om någon (kanske programledaren som likställs med
”fångvaktare” och ”inkvisitor”) eller något (Guden, Slumpen, Tiden) av bitterhet,
missunsammhet eller ren skadeglädje (lekglädje?) vill sätta dit den som vågar kalla
sig lycklig i förtid. Kanske är denna någon författaren själv?

Låt oss titta närmare på parallellerna mellan berättarens tidiga föreställningar och
senare upplevelser. Precis i början formulerar ”den privilegierade” följande meningar
om kunskapens relativa natur.

Hur mycket av vår erfarenhet är i egentlig bemärkelse vår egen? Det som
vi benämner kunskap är ju en struktur, vars invarians kan kontrolleras
med hjälp av någon annan struktur, vars invarians kan kontrolleras med
hjälp av en annan struktur. I denna situation kan det till och med inträffa
att vi förnekar våra egna sinnens vittnesbörd. (s. 236.)

Detta ”bevis” på omöjligheten av en fast grund att förankra vår kunskap i, om
omöjligheten av en invariant och grundläggande struktur återfinns i många varianter
under 1900-talet i västvärldens kultursfär. Vi finner den bland annat i matematikern
Kurt Gödels berömda ”ofullständighetssats” från 1931 som Kyrklund i artikeln ”Att
välja filosofi” (1991) anför som exempel på vad han anser vara viktig filosofi.25 ”En
priviligerads äventyr” kan som helhet betraktas som en litterär gestaltning av hur
tanken, när den söker efter en stabil grund att stå på, att förankra ett ’jag’ i, tvingas
in i en cartesiansk logik full av motsägelser. ”En privilegierads äventyr” låter oss i

24Lars-Åke Skalin, ”Måsens öga, Narratologiska reflexioner kring Strindbergs novell ’Utveck-
ling” ’, Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 2–3, 1993, s. 121

25Se Kyrklund, s. 645.
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närbild följa denna jakt på en värld och ett cogito att lita på samtidigt som det
utspelas framför våra ögon.

Berättaren är först lugn och trygg med inställningen att den här TV-showen inte
egentligen handlar om honom. Han ironiserar över ”nyuppriktighten” och konstaterar
torrt att ”här gäller det att hänga med”. Han tvivlar på hela situationens äkthet;
”skratten kanske är inspelade”, han blir sminkad och serveras en ”tefärgad dryck
som kan ge intryck av whiskey”.(s. 242 f.) Men det falska rör inte honom, det är
endast del av den programmerade illusionen om att presentera ”ett liv”. Han ‘spelar
med’ i charaden, i uppbyggandet av illusionen, än så länge i tron att han ändå vet
sanningen om sig själv.

Det är inte förrän hans fru äntrar programmet som den grund, den berättelse
om sitt liv han byggde sin essä på, börjar raseras i grunden. Hon visar sig vara en
kvinna med annorlunda, eller kanske snarare spegelvända, egenskaper än dem han
har berättat om innan. Men viktigare än dessa yttre skillnader är att hon bestyrker
TV-versionen om vem han är och inte hans egen berättelse. Trots det känner han
igen henne och tyr sig till henne.

Fruns entré kan sägas innebära just en sådan kontroll av invariansen i en struktur
som han själv talat om tidigare. Hans struktur (”mitt liv”) kontrolleras gentemot
mot en annan struktur (”ditt liv”). Frun är då det som får vågskålen att tippa över,
så att det nu blir hans berättelse som kontrolleras mot programmets och inte som
inledningsvis tvärtom. Denna andra struktur skulle vi kunna kalla för en ”medmän-
sklig” eller kanske hellre en intersubjektiv struktur. Det är den kunskapstruktur som
vi åberopar bland annat när vi talar om att ’vi känner varandra’ eller ’hon känner mig
bättre än jag själv gör’. Denna kontroll innebär en kort period av yttersta osäkerhet,
emedan berättaren tvekar över vilken version han kan lita till, vilken struktur som
är invariant. Då tv-versionen verkar bestyrkas av alla som känner honom utom han
själv, ter den sig följaktligen vara invariant, och därmed mera tillförlitlig. Övergån-
gen sker när berättaren tar tag i sin frus hand och håller i den hårt. ”Detta är ju
mitt liv, här har jag mitt liv och jag måste hålla fast det.” (s. 245.) Det är en
övergång från den cartesianska tron på att vi har direkt kunskap om oss själva, till
ett hermenetutiskt jag a la Paul Ricoeur som lär känna sig själv genom andra, i det
sociala och i kulturen. En övergång till den kontrollstruktur som avslöjade det egna
subjektets otillförlitlighet och därför antas vara den nya grunden. Man kan alltså
säga att berättarjaget här gör ett epistemologiskt och existentiellt val. Istället för att
klamra sig fast ”som en drunknande” (s. 241) vid ett kapsejsat Cogito, bestämmer
han sig för att söka sig själv genom den Andras ögon. Han väljer alltså att glömma
’sig själv’ och glömmer sedan att han har glömt.26

Efter att valet är gjort osäkerheten och förvirringen borta och de ’nya’ minnena
berättas med samma trygghet och självklarhet som i inledningen. En tillfällig har-

26Jfr Willy Kyrklund, Polyfem förvandlad [Ny utg.], Modernista, Stockholm, 2002, s. 48 f.
”Det finns ett svek som är trofasthet, trofastheten mot det ständigt flyende.” Jfr. också med
vad Kyrklund säger i Tankemodeller om ”valet, som avgör den fortsatta informationen och även
glömskan”. Kyrklund, Berättelser, dramatik, anföranden, artiklar, s. 590.
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moni upprättas mellan berättaren och omgivningen då de nya minnena till skillnad
från de gamla ”går igenom” den intersubjektiva kontrollen. Alltså är han nu den
hyllade fotbollsspelaren som senare blev tränare i Persien och när hans ”gamle vän
matthandlaren från Mashad” kommer in i studion känner han genast igen honom.

Men det är en tillfällig harmoni. När berättaren erhåller en gåva med en diktrad
av Omar Khayyam inbroderad i bården (”Spelpjäser är vi i ett schackparti, som
slumpen spelar med sig själv”, s 245f) reser sig så sakteliga det sjunkna cogitot upp
ur djupen igen i form av den introspektiva reflektionen. Det bitterljuva medium som
lockar fram tvivlet är givetvis språket. Låt oss följa dess uppstigande i närbild på
sista sidan. Det som börjar som en enkel reflektion aktiverar steg för steg den episte-
mologiska osäkerheten kring identiteten och de paradoxer den språkliga förståelsen
leder till. Mina kursiveringar markerar associationskedjan, som leder berättaren från
en utåtriktad intersubjektiv samvaro tillbaka till cogitots självreflekterande tvivel:

Det är ju den personliga anknytningen som visar givarens omsorg och
förlänar gåvan ett värde utöver penningens. Den personliga anknytnin-
gen är i detta fall mycket påfallande. Det gäller mig. Det gäller mig och
ingen annan. Om jag är någon annan, om jag kunde vara någon an-
nan, om jag lika gärna kunde vara någon annan, då kunde jag lika gärna
död och någon annan må vara någon annan. Men om jag lever måste
jag ofrånkomligen vara någon, vem som helst, och kunde lika gärna vara
någon annan. Alltså kunde jag lika gärna vara död." (s. 246)

Detta tvivel på om det verkligen är ”jag” som lever förbereder måhända berättaren
(såväl som läsaren) på det sista slaget emot all möjlig säker kunskap. För när skriv-
maskinen med märket ”Smith Premier N:o 10” från berättarens ”gamla” barndoms-
dröm rullas in i tv-studion sluts den epistemologiska cirkeln. I den intersubjektiva
struktur som för en stund utgjort fast mark träder ett drömobjekt från ett (glömt
eller falskt?) förgånget fram, och det tvingar oss och berättaren att återigen ifrå-
gasätta inte bara berättarens identitet, utan också själva berättelsens identitet. Är
det ett verkligt och vaket tillstånd som skildras, eller har allt varit en dröm? Och vi
påminner oss om berättarens tidigare betraktelser över tiden.

Vem kan mäta längden av den subjektiva tid som jag upplever i dröm-
men? Det kunde i själva verket förhålla sig så, att jag lever mitt liv till
största delen i en pinad och ångestfull värld, som jag kallar för dröm i
det ögonblick när jag får lämna den, tillfälligt, av nåd, och njuta glömska
i en annan dröm, som jag då kallar vaka." (s. 239.)

Berättaren är alltså tillbaka i det läge han började i. Det vill säga i en cartesiansk
säkerhet över sina egna tankar och minnen som konstituerande både identitet och ex-
istens. Men, och det är ett stort men, det är också allt som tycks vara säkert. Han vet
inte om yttervärlden existerar, han vet inte om han drömmer eller är vaken. Därmed
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kan vi säga att motivet i ”En privilegerads äventyr” inte är Decartes metodologiska
”solipsistiska tvivel”, utan en högst oroad gestaltning av en solipsistisk existens där
drömmen är ekvivalent med verkligheten.

2.5 Allegorin: ”I stoftet”

”I stoftet” kan betraktas som en en allegori för hela den tematik som genomström-
mar 8 variationer, det vill säga en allegori för verktexten. Det är alltså en text som
arbetar allegoriskt, det vill säga den etablerar två betydelseplan som sedan relateras
via olika allegoriska markörer. Det allegoriska aktiveras redan i titeln genom ter-
men ’stoftet’, ett ord som i en mängd olika sammanhang används för att uttrycka
människan som förgänglig biologisk materia, kommen och bunden till jorden. Det
är ett ord som också konnoterar underkastelse, som i uttrycket ”att kräla i stoftet”.
’Stoftet’ kan alltså sägas vara en närmast konventionell metafor för människans liten-
het, förgänglighet och underkastelse under högre makter. I inledningen av ”I stoftet”
är det dock människan som är den högre maken, som befinner sig i den överlägsna
position som i stoftsymboliken vanligtvis är tilldelad guden.

Liksom i ”En priviligerads äventyr” är ”I stoftet” autodiegetiskt berättad. Berät-
tarjaget befinner sig på ett kafé men riktar sin blick mot marken och börjar reflektera
över vad som sker därnere. Först utifrån ett ”markperspektiv” som identifierar sig
med hur den lilla rännilen strävar sig framåt, neråt, i blindo eller åtminstone utan
översyn. Därefter skiftar perspektivet och rännilen begrundas utifrån det mänskliga
jagets perspektiv, som i detta sammanhang till skillnad ifrån de tidigare berät-
telserna är det överordnade. ”Jag ser ju dess [rännilens] mål, jag bestämmer det”,
konstaterar berättarjaget.

Denna berättarjagets identifiering både med den mänskliga och med den gudom-
liga polen gör att ”I stoftet” problematiserar den i de tidigare berättelserna rigida
distinktionen mellan ett underordnat och ett överordnat perspektiv. Och den gör
det genom att påminna oss om att perspektiv är ett relativt begrepp.

Relativiseringen innebär dock inte att konflikten mellan det mänskliga och det
omänskliga/gudomliga upphör, snarare förstärks den genom att identifieringen med
och humaniseringen av rännilen inskärper människans utsatthet och maktlöshet. Ty
metaforen ’rännilen är en människa’ verkar givetvis i bägge riktningar.

Rännilen, eller som den senare benämns; ’Floden’, som bildas av att Kyparen
häller överblivet vatten på den ojämna asfalten under kaffeborden, är passande nog
det tecken som får representera människans underkastelse under sina villkor. Floden
som ”vandrar sitt blinda lopp så länge vattnet räcker”, för att sedan dö och sugas
upp av marken. Eller; ”dunstar och lyftes osynlig upp till en högre värld.” Kroppens
förruttnelse respektive själens uppstigande till himmelriket. Men är det människans
föreställningar livet och döden som reduceras till fysiska processer (själens uppsti-
gande som en kemisk avdunstning, en slags biologisk utandning) eller är det floden
som humaniseras, som får sin egen själavandring och transcendens uppe bland mol-
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nen? Svaret är väl troligen att det inte råder någon motsättning mellan reduktion
och besjälning för Kyrklund, att bägge tillvägagångssätten är ett resultat av att den
tidigare citerade åsikten att ”det beskrivna får sin form av den som beskriver” och att
fysiken i denna bemärkelse grundar sina föreställningar och fundament från samma
inskränkta referenspunkt som konsten, det vill säga människan.

Betraktelsen leder över till en reflektion över valet och slumpen, blindhet och
kunskap och slutligen över frälsning och gudomligt ingripande. Men gränsen mellan
allegorins två betydelseplan blir allt otydligare. Mot slutet tycks berättaren först
identifiera sig med det gudomliga/omänskliga perspektivet, för att sedan landa i ett
avståndstagande till denna makt.

På grund av min välvilliga inställning även till de simplaste processerna
i naturen har jag fixerat målet så, att många, kanske de flesta, når fram.
De når fram, de når sitt mål, och när de äntligen kommer därhän är deras
krafter uttömda. Några droppar av det blod som nyss pulserade så friskt
sipprar långsamt ned i uppfyllelsens dal och redan är allting likgiltigt.
Denna lek med vad som sker i stoftet är en dum lek, en barnslig lek. Ett
barns lek. (s. 248.)

Den intuitiva motsättningen mellan reduktion och besjälning och Kyrklunds använd-
ning av dem bägge - reduktion av människan, besjälning av tingen - rör vid något
centralt i författarskapet. Det är, tror jag, ett sätt att skapa en stoftets gemen-
skap. Uttryckt inom ramarna för 8 variationers tematik skulle vi kunna säga att
detta sker genom en dekonstruktion av polerna i polariseringen mellan mänskligt
och omänskligt. Å ena sidan desavoueras människans, i det kosmiska samman-
hanget, högfärdiga föreställningar om människans överlägsenhet och unicitet på jor-
den. Människans föreställningar om på bland annat förnuftets oändliga kapacitet,
jagets stablilitet och det moraliskas entitet avslöjas genom reduktion som illusioner
som upprätthålls just därför att vårat perspektiv är så begränsat. Vi kan i grova
drag formulera detta som att Kyrklund problematiserar och reducerar den moderna
humanismens fantasier med hjälp av filosofi, matematik och naturvetenskap. Det är
dock ett reducerande som aldrig blir till en avslutad reduktion därför att den å andra
sidan alltid åtföljs och bemöts av en lika övertygande gestaltning av det själsliga.
Ett ’själsliv’ som ofta hos Kyrklund tillskrivs den andra änden, det omänskliga -
djuren och tingen - vilka i sin tur besjälas med en ’jag’- upplevelse, med längtan
och förtvivlan. Resultatet av denna dubbla rörelse, människans avhumanisering och
tingens besjälning, är som sagt en gemenskap. Och det är en gemenskap ’i stoftet’,
det vill säga på marken, krälandes under samma (i denna vidgade och inkluderande
bemärkelse) ’omänskliga’ villkor. Denna dubbla rörelse av reduktion och besjälning
är särskilt tydlig och aktiv i ”I stoftet”.

I början är kraften god och vätskan strömmar i ådern. Den första im-
pulsen ger en riktning. I likhet med daggmasken och potatisen kan flo-
den skilja på uppåt och nedåt. Den viker åt höger och viker åt vänster
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beroende på underlaget och den förtsätter sitt lopp. Men icke alltid
ger riktningen uppåt-nedåt tillräcklig vägledning. Då stannar floden och
tvekar. Vätskan ansamlas till en klump som sammanhålls av ytspännin-
gen och breder ut sig litande. Åt vilket håll är nedåt? Slutligen träffas
valet, ytspänningen genombryts och floden strömmar vidare. I den mån
relevanta kriterier saknas och orsakssammanhanget har en komplexitet
som icke låter sig överblickas sker valet definitionsmässigt av en slump.
(s. 247.)

Som vi ser rör sig diskursen ohindrat hela tiden mellan en saklig eller fysisk beskrivn-
ing av floden som ett naturfenomen och en humaniserande beskrivning som tillskriver
floden medvetande och vilja. På det allegoriska (eller latenta) planet innebär den
sakliga beskrivningen en reducerande effekt på den parralella beskrivning av män-
niskan som där pågår. Identifikationen mellan floden och människan producerar en
implicit utsaga om att även människans levnadslopp är bestämt av yttre förhållan-
dena och naturlagar hon inte på något sätt kan rå över. På den manifesta nivån är
det dock alltså fråga om en besjälning av floden, som ”tvekar” och behöver ”vägled-
ning” och ”kan skilja på uppåt och neråt”. Men varken reduktionen eller besjälningen
tillåts löpa linan ut. Det vill säga flodens flöde (och människans öde) beskrivs inte
som något determinerat, men det är heller inte fråga om ett eget fritt val. Istället
knyter diskursen samman alla trådarna, explicita och implicita, i deras gemensamma
underkastelse under slumpen.

Slumpen utgör ett problem både för den reducerande rörelsen, som vill kunna
förutsäga genom lagbundenheter och fastslå det möjliga, men också för den besjä-
lande som vill att själen skall kunna sägas göra ett fritt val. Floden och människan,
vetenskapen och konsten, ställs alltså här inför ett gemensamt problem.

2.6 En opålitlig identifikation: ”Minotaurus regering”

Myten om Minotauros är ett återkommande motiv i den västerländska kulturhisto-
rien. Det finns ett i ett otal olika versioner bevarade från både grekisk och romersk
antik och den figurerar i målningar från så gott som alla epoker. Dante låter Mino-
tauros stå som väktare till sjunde kretsen som huserar våldsverkarna. Men fram-
förallt är det värt att notera att Minotauros, både som figur och myt, återfinns
hos flera av 1900-talets främsta modernistiska konstnärer, bland andra Pablo Pi-
casso (Guernica), Henri Matisse, Max Ernst, T.S Eliot, Ezra Pound och André
Gide. Mest intressant i relation till Kyrklund torde dock Jorge Luis Borges ”As-
terions hus” (”La casa de Asterión”, 1947) vara. En mycket kort text som liksom
”Minotauros´ regering” låter Minotauros komma till tals genom monolog. Det finns
flera likheter mellan Borges text och Kyrklunds och oavsett om det är fråga om en
medveten allusion eller ej så fungerar en jämförelse mellan vissa aspekter av de två
texterna belysande för uppsatsen syften.
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I ”Asterions hus” identifierar läsaren den autodiegetiske berättaren som Minotau-
ros först i slutet. Som vi såg angående ”En priveligierads äventyr” är detta i linje
med slutets överordnade position i en berättelses narrativa komposition. En position
som härrör ifrån dödens överordnade position gentemot livet. Endast det som inte
längre kan genomgå några förändringar kan slutgiltigt ges en fast identitet. Det är
därför logiskt att avslöjandet av Asterions identitet (’han är Minotauros’) samman-
faller med hans död. De sista raderna i Borges text är extradiegetiska och återger
hur Theseus står med ett bronssvärd i morgonljuset i labyrinten och berättar hur
lätt Minotaurus föll för hans svärd. Vi kan alltså säga att rörelsen här, för läsaren,
går från förvirring och osäkerhet kring Asterions och hans ”hus” (Daidalos labyrint)
identitet, till bekräftelse och säkerhet kring vem som talar och om vad.27 En rörelse
som alltså är analog med livets rörelse, som kan sägas gå från ”en osäker framtid till
mötes” till ”en säker död.”

I Kyrklunds ”Minotauros regering” finner vi däremot den motsatta rörelse, från
en säker identifikation till osäkerhet och förvirring. Talarens identitet klargörs i
”Minotauros regering” direkt och på samma obestridliga sätt som i en dramatisk
text; med egennamn och kolon. Om berättarens identitet i Borges ”Asterions hus”
möjligen låter sig anas genom sin berättelse och endast indirekt bekräftas av den
extradiegetiska författaren i sista stund, så är det här initialt istället fråga om en
nästan övertydligt entydig identifiering ifrån författarens sida, en närmast ostensiv
identifiering av berättarens identitet. Den berättelse som den utpekade Minotauros
berättar ger till en början heller inga skäl till att tvivla på han identitet. Berättaren
talar om våldsamhet som sitt väsen, sina horn, om sin mor Pasiphae och sin syster
Ariadne, om labyrinten han är instängd i och om mötet med Theseus. Men här
skiljer sig Kyrklunds berättelse om Minotauros ifrån både de gängse versionerna och
ifrån Borges version i det att Minotauros säger sig besegrat och benådat Theseus
istället för att låta sig dödas av densamme. Det är en skillnad som är av avgörande
betydelse, inte bara för Minotauros.

Mytens Minotauros, och även Borges, är beroende av sin död för sin identitet.
Att Minotauros dödades av Theseus är, vid sidan om att vara barn till Pasiphae och
Zeus vita tjur, identititen ’Minotauros’ främsta egenskap. Det torde också vara en
av de egenskaper som gjort hans ”öde” intressant för senare tiders konstnärer och
författare. Han är det onaturliga och utstötta monstret som bedras av sin egen syster
och dör obegråten för den mänsklige hjältens hand. En missbildad och missförstådd
varelse tvingad till våldsamhet för sin överlevnads skull och som blir föraktad och
dräpt just på grund av denna påtvingade våldsamhet. En tragisk figur som kräver
upprättelse och rättvisa. Så gör också Kyrklunds Minotauros. Men till skillnad
från mytens och Borges tragiska, förlösande, ödesmättade slut erbjuder Kyrklund
ett tragikomiskt slut där inget tycks avgjort och allt kan hända. Ett slut i livets

27Åtminstone går en första, vad man skulle kunna kalla ”rent narrativ” läsnings rörelse i den
riktningen. I själva verket borgar dock Borges allegoriska mönster och multikodade språk för att
berättarens identitet förblir en öppen fråga.
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tecken snarare än i dödens. Men det är inte fråga om ett triumferande liv, utan om
ett liv endast försöker överleva, bara kan hoppas på att kunna fortsätta andas.

Minotauros överlevnad i Kyrklunds version innebär inte den ”lyckans och rättvisans
tidsålder, som aldrig skall förgätas” (s. 249) som Minotauros utlovar för sig själv.
Författaren låter en fluga tränga sig in i Minotauros monolog och göra honom blind
innan han lämnar sin labyrint. Men framförallt träder även läsarens blindhet i dagen.
För är det verkligen Minotaurus vi möter? Eller är det en person med vanföreställ-
ningar, som identifierar sig med det arketypiska monstret och också blir behandlad
som ett monster, undangömd på en institution, förvisad till tiggarskålen när han blir
utskriven.

Är inte detta en grym lek från författarens/skaparens/gudens sida? En lek med de
litterära agenternas nu-perspektiv, deras instängdhet i labyrinten/berättelsen av den
högre makt som kontrollerar slumpen och omvärlden efter eget behag. En situation
som gör att vi aldrig kan vara säkra på vad som skall ske eller ens vilka vi är,
framförallt inte vilka vi blir. Ytterligare en allegori över människans villkor.

2.7 Berättarröster på flykt: ”Fuga”

I ”Fuga” är återigen berättarperspektivet i fokus. Liksom sin musikaliska namne
består den av ett tema som presenteras av olika stämmor. Det musikaliska temat
motsvaras i berättelsen av berättelsens handling eller intrig och de musikaliska stäm-
morna svarar mot diskursens olika perspektiv eller röster. Låt oss försöka identifiera
och analysera dessa röster eller berättare och de perspektiv de representerar.

Till att börja med har vi liksom i ”En priveligierads äventyr” ett autodiegetiskt jag
som befinner sig i ett nu-förhållande gentemot diegesen. Detta jag är är alltså både
berättare och agent i berättelsen, och saknar alltså den förkunskap om berättelsen
som en extradiegetisk berättare antas besitta och som författaren alltid besitter.
Denna belägenhet är också betonad genom berättelsens innehåll, den är ett explicit
motiv i berättelsen: ”Jag vet icke vart jag flyr och icke varifrån. Alla mina personliga
minnen är utplånade. Hur kan någonting sådant ske och vad är orsaken?” (s. 251)
Det är också förstärkt genom jagberättarens diskurs är konsekvent hållen i presens;
”Jag sätter mig på en sten. . . ”, ”När jag sticker in handen i skon känner jag i tån. . . ”,
”Jag stoppar lappen i rockfickan och fortsätter rakt in i skogen”, och så vidare. (s.
251. mina kursiveringar) Jagberättarens diskurs präglas också av spekulation snarare
än information. Spekulation om vem han är, var han kommer ifrån, vad som hänt
honom. Jagberättaren söker förstå det partikulära öde som han kastats in i.

Tidigt i berättelsen introduceras dock också en annan berättarröst. En röst som
först uppträder som om den härstammar från ett extradiegetiskt perspektiv, som
om den betraktade det flyende jaget från ovan. ”Vart han går vet ingen. Våra
ögon sitter ju i nacken och detta finner vi helt naturligt.” (s. 252, mina kurs.)
Men dess grammatiska såväl som narrativa tempus är fortfarande presens respektive
nu-perspektiv, så det är inte fråga om en allvetande berättare med total överblick.
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Till sitt innehåll är det en reflekterande diskurs som använder sig av vad vi skulle
kunna kalla ett induktivt, eller för den delen allegoriskt resonemang. Den tar det
flyende ’jagets’ situation som utgångspunkt för och exempel på den allmänna eller
universella situationen vi människor alltid befinner oss. Som en talande bild över
de villkor och den situation vi lever under. Vi kan alltså säga att denna röst talar
för alla människor, den är ett vi som talar om ’oss’, och om ’han’ som en av ’oss’.
Kanske en motsvarighet till kören i den grekiska tragedin. Det är i vilket fall en röst
som talar om och söker förstå de universella mänskliga villkoren och mänsklighetens
gemensamma öde.

Denna röst är dock är alltså inte ekvivalent med den som skapat berättelsen (alltså
författarens, Kyrklunds röst). Dess perspektiv, det medger den gärna, är förenat med
agentens/jagets (som ju är en av oss) nu-perspektiv, fast ändock utanför den specifika
situationens rädsla, förvirring, tro och hopp. Ett upphöjt, filosofiskt perspektiv
alltså, men ändå inte det högsta perspektivet:

Vart han går vet ingen. Våra ögon sitter ju i nacken och detta finner vi
helt naturligt. Vi har anpassat oss till denna absurda situation därhän,
att vi finner den synnerligen rimlig och praktisk, ett utomordentligt ar-
rangemang av vår skapare. Och vi vandrar vidare åt vårt blinda håll.
Varifrån vi har gått, det ser vi emellertid, mer eller mindre klart. I det
normala fallet. (s. 252.)

Efter denna presentation stiger dock ’viet’ ner och följer och stöttar ’jaget’ på när-
mare håll. De två rösterna/perspektiven, jagberättarens och vi-berättarens, turas
sedan om att föra handlingen framåt. På ett formellt-narratologiskt plan innebär
detta att den till synes extradiegetiska berättarrösten (vi-berättaren) blir alltmer
intradiegetisk genom att den närmar sig jagberättarens perspektiv. Den lever med
berättarjaget istället för att kommentera och reflektera över det. Relationen blir
alltmer intim och växlingarna mellan de bägge rösterna sker allt fortare och alltmer
obemärkt. Till slut glider de in i varandra och bildar en gemensam diskurs samtidigt
som den börjar få sin på ett möjligt förflutet.

Han ser dem framför sig som trasiga sekvenser ur någon gammal film-
fars. Liten springer, spring, spring, dratttar omkull, skrubbar knäet.
Knäet blöder, jag gråter. Han har redan snavat och fallit flera gånger
men han gråter icke, han reser sig upp och fortsätter. Ett meningslöst
uppträde på en skolgård. Det obehagliga flinet i ett pojkansikte. Alla
har äppelknyckarbyxor. Sådana likgiltigheter är tydligen väl förvärvade
i hjärnans säkraste kassaskåp. (s. 253. mina kursiveringar)

De två rösterna blir alltmer sammanflätade och till slut är vi-berättaren helt integr-
erad i jagberättarens röst. Alternativt; vi-berättaren försvinner från diskursen. Den
sista meningen som går att hänföra till vi-berättarens röst markeras med en plötslig
tempusändring: ”Han var mycket trött” (s. 255), när vi lämnade honom?
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Efter en period av oinskränkt jagberättande uppträder så en tredje röst som kom-
mer ifrån ett tredje perspektiv. Dess form och riktning, det direkta tilltalets du,
tillsammans med dess överraskande framträdande, suggerar fram en plötslig iden-
titet mellan berättelsens ’jag’ och läsaren. Denna suggestion påminner om den
identifikation som gjordes mellan vi-berättarens och jaget; ’han’ är en av oss, hans
öde är vårt. Men istället för en reflektion har det direkta tilltalets form en närmast
performativ effekt. Den nya rösten rycker tag i läsaren, som för att säga: -Du! Jag
talar till dig. Detta gäller dig också!’:

Valet är fritt, eftersom du inte vet följderna. Om du visste följderna, så
vore du överhuvudtaget icke i en valsituation. Din blindhet är förutsät-
tningen för din frihet. Nu är du fri emellertid; valet är ditt och ansvaret
är ditt. Ansvaret utkrävs alltid och endast av den som icke har vetat vad
han gjort. Du sitter vid vägkanten och ångesten kväljer i strupen. Och
du överlämnar ansvaret till en högre makt, den högre makt som verkligen
har ansvaret, den lekande slump som styr våra liv. (s. 256f)

Tilltalsformen ändrar också på ett svårbestämt vis perspektivet. Liksom den tidigare
vi-berättaren övergår även denna röst, du-berättaren, snart till jagets perspektiv.
Men till skillnad ifrån den förra befinner sig den senare inte i vertikal sympati med
jagets nu-perspektiv. Tilltalsformen ger inte ett intryck av gemenskap, av att slå
följe, utan har snarare en ton av order över sig. En känsla av att denna tredje röst
vet mer än den flyende mannen infinner sig. Du-berättaren tycks tycks mera styra
än följa den flyendes, inte bara i hans rörelse utan också i hans tankar. Detta intryck
förstärks av att diskursen nu också uttrycker sig i bestämda och ödesmättade ordalag
som uttalar sig övertygat om framtida händelser.

Du skall gå och du skall fortsätta och du skall leta efter Jakobsgatan tills
dess att tiden stannar. [. . . ] Två tunga lastbilar med frakt av brädor kör
förbi. Någon timme senare passerar en buss. Inte än, inte här. (s. 257,
mina kurs.)

Betyder detta att vi här hör författarens röst? Inte nödvändigtvis. Ty det finns en
agent inom diegesen som tycks besitta just den sorts kunskap och den information
som denna röst ger intryck av att besitta, nämligen den gamla gumman. När gum-
man tilltalar den flyende mot slutet av ”Fuga” använder hon också det i ett samtal
ganska märkliga ’han’ istället för ’du’ eller ’ni’. ”Sätt sig han och vila, så skall jag ta
fram.” (s. 258) Till en början går detta måhända obemärkt förbi som ett dialektalt
eller sociolektiskt fenomen. Men när gumman börjar att förtälja vad den flyende
gjort och inte gjort på sin väg fram till stugan (märk väl; i presens) blir hennes
diskurs misstänkt lik de båda tidigare berättarrösterna som vi urskiljt i texten, som
om hon varit med hela vägen. Lik men inte identisk, ty tonen, ordval eller kort och
gott stilen är en helt annan:
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• Han går tvärs över den och ser den inte. Nänä. Istället går han
in i gammelskogen och rantar omkring tills han ramlar på bäcken
och följer den och kommer ut på stora vägen omsider. Det kan man
kalla gå i krok. Nu skall vi få kaffe. (s. 259.)

En slutgiltig identifikation mellan några av textens röster är dock omöjlig att göra,
därtill uppvisar de alla alltför distinkta och särskilda drag. Samtidigt berättar de
alla samma historia, men utifrån olika positioner, framförallt i temporalt hänseende.
Mönstret för detta slags berättande är inte i första hand litterärt, utan som nämndes
i analysens inledning hämtat ifrån den musikaliska fugan. En fuga, säger Nationa-
lencyklopedin, är (för det första italienska för ’flykt’) en ”kontrapunktisk musikform
där oftast 3–4 stämmor uppträder i tematiskt strängt reglerade imitationsstrukturer
(genomföringar) omväxlande med friare polyfona avsnitt (mellanspel)”28 I ”Fuga” kan
stämmorna alltså sägas motsvaras av berättelsens olika berättarröster (diskurser) och
det musikaliska temat, melodin eller strukturen som imiteras, motsvaras av berät-
telsens handling (dess historia följande Schmids terminologi).

Med variationerna i berättarröst och berättarperspektiv varieras också betydelsen
eller tolkningen av det som skett och sker. Mötet med gumman bryter exem-
pelvis den tillfälliga suggestion eller förtrollning som skapade en identifikation mellan
läsaren och berättelsen Jag. Det sker vid den första ”reservation” som jagberättaren
omedvetet lägger in i sin diskurs när han ”undrar varför gumman anser att just
fredagen är speciellt lämplig för morotsupptagning” (s. 259.). Läsaren börjar då
inse att allt inte är som det verkar.

Sakta men säkert förankras Gummans ord ocksså i den flyendes medvetande. Hans
böljande minnen och svävande spekulationer, hans tro och hopp sjunker ner i glöm-
skans mörker allteftersom den obönhörliga stringensen och logiken i gumman utsagor
blir allt tydligare. Ty genom att gumman befinner sig i det finala partiet av berät-
telsen och dessutom tycks ha tillgång till ett slags retrospektivt ljus, är hennes per-
spektiv överordnat den flyendes då hennes tal sammanfaller med berättelsens själva
”poäng”. I denna bemärkelse kan hon sägas föra den extradiegtiske författarens talan,
hon är dennes intradiegtiske ställföreträdare. Eller kanske snarare; genom hennes
tal blir författarens plan synlig för oss. I hennes tal/diskurs återkommer också hela
meningar och stycken från tidigare i texten. Jag tänker främst på det stycke i slutet
av s. 259 som börjar med ”uppe i bäckslänten skymtar jag en stor gran”. Exakt
samma stycke återfinns på s. 255. Men då förstår vi ännu inte betydelsen av menin-
gen ”[d]et måste har legat någon här för inte så länge sedan” (s. 255 och s. 259.)

Men även gumman är i sista instans trots allt en intradiegetisk karaktär och vet
inte allt. I det allra sista stycket träder återigen en ny röst fram. Men denna röst talar
i imperfekt. ”Bilen svängde ut på stora vägen. Gumman satt nyter vid ratten. Han
somnade.” (s. 261.) Det är en klassisk, typisk berättarröst. Den kommer ovanifrån,
utanför diegesen, efter diegesen, den återberättar. Den tillhör inte gumman och

28fuga. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/fuga, Nationalencyklopedin, hämtad 2011–05–
09.
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den tillhör absolut inte det flyende jaget. Den har kunskap om allt. Den vet att
han minns sin frus namn precis innan han somnar, vilket betyder att den måste
veta hennes namn. Den är allvetande och allmäktig. Och den viskar ömsint och
förtroendeingivande, med en helt annan betoning på ’skall’ än du-berättaren: ”Du
skall vakna. Morgnar ska gry. Du kanske äger ett evigt liv.”

Det är i så fall ett evigt liv i Nietzsches bemärkelse, en evig återkomst. Ty de sista
meningarna förtäljer inte om vad som hände sedan. De utgör varken en fortsättning
på berättelsen eller början på en ny. De utgör inte ens ett slut. Istället sker en
upprepning, en omtagning. En order till programmet att börja om från början:
”Månen i nedan. Natt och flykt.” (s. 261, min kurs.)

2.8 Posthumanistiska utkast: ”Själens åtrå”

Detta sista kapitel är ett försök att begreppsliggöra den i vid mening existentiella
och filosofiska tematik och problematik som gestaltas i ”Själens åtrå”. Resultatet av
tidigare analyser har dock varit vägledande. Kapitlet är därmed också ett försök
att återknyta och utveckla några av hela verkets centrala teman, om än med ut-
gångspunkt i ”Själens åtrå”. Till skillnad ifrån den efterföljande sammanfattningen
är det dock inte frågan om någon resultatredovisning. Snarare har jag i detta kapitel
försökt kombinera en klassisk närläsning med ganska stora essäistiska friheter. Min
tanke och förhoppning är att denna typ av idéinriktade tolkning kan motiveras av
de existentiella frågor som 8 variationer väcker.

Problemet med själens kommunikation

Under perioden 1964–1966 utförde professorn i datorvetenskap Joseph Weizenbaum
ett antal experiment med ett dataprogram för språkanalys som han själv program-
merat och döpt till ELIZA. Programmets ide var att möjliggöra för en ”konver-
sation” mellan en dator och en människa. I sin bok Computer power and human
reason från 1976 återberättar Weizenbaum kortfattat om programmets funktion och
experimentens utförande:

To summerize it briefly, I composed a computer program with which one
could ’converse’ in English. The human conversationalist would type his
portion of the conversation on a typewriter connected to a computer, and
the computer, under control of my program, would analyze the message
that had so been transmitted to it in English, and cause the response to
be typed on the computer’s typewriter.29

ELIZA programmerades av Weizenbaum på ett sätt som gjorde att hennes svar
påminde om en psykologs. Enligt Weizenbaum gjordes detta på skämt, för att visa på

29Joseph Weizenbaum, Computer power and human reason: from judgment to calculation, Free-
man, San Francisco, 1976, s. 2 f.
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det mekaniska i metoderna hos en viss typ av psykoanalys. Experimentet blev dock
så småningom uppmärksammat och taget på allvar av både lekmän och psykologer,
som tog det som intäkt för att den ”mänskliga datorn”, eller åtminstone artificiell
intelligens nu var i antågande. Weizenbaums bok är till stora delar skriven som
ett svar på denna, i hans mening, totala missuppfattning av konsekvenserna av han
experiment. Hans Eliza tänker inte, utan är programmerad att analysera kod och
agera efter denna analys. Framstegen gällde inte intelligens, utan datorns möjlighet
att analysera naturliga språk. Den känsla av att faktiskt tala med ’någon’ som
en del av Weizenbaums medarbetare och andra användare vittnar om är, enligt
Weizenbaum, helt och hållet resultatet av en omedveten projektion eller vilja hos
människan själv.

Kyrklunds ”Själens åtrå” är en berättelse som utgår ifrån Weizenbaums experi-
ment både till sin form och i sitt innehåll.30 Den är utformad som en imitation
av en forskningsrapport. Som sådan pendlar den inledande diskursen mellan en
argumenterande och en beskrivande prosa som presenterar experimentets syfte och
utförande. Därefter presenteras resultatet som utgörs av en ”utskrift” av dialogen
mellan datorn Eliza och en patient som kallar sig Cajus. Deras dialog utvecklar sig
dock så småningom till ett existentiellt drama och en tragisk kärlekshistoria på ett
sätt som den vetenskapliga diskursen saknar möjligheter att redogöra för.

Även i ”Själens åtrå” finner vi den polarisering av perspektiv som genomsyrar de
flesta av berättelserna i 8 variationer på ett eller annat vis. Här finns dock inte nå-
got gudomligt perspektiv i den ”fantastiska” bemärkelse som vi finner i exempelvis
”Återtaget drag”, ”Bara du”, ”En priviliegerads äventyr” eller ”Fuga”, där det gudom-
liga perspektivet tycks utgå ifrån en omnipotent och omniscient skapare/spelare/
författare. I ”Själens åtrå” möter vi istället det överordnade perspektivet i en till
synes mänskligare skepnad; nämligen vetenskapens eller vetenskapsmannens. Men
det visar sig vara fråga om just en skillnad i skepnad, ty till sin funktion tycks den
experimenterande vetenskapen inte stå den lekande guden långt efter.

Denna analogi mellan det gudomliga och vetenskapen hänger måhända ihop med
att Kyrklund med ”Själens åtrå” kan sägas skriva in sig i science-fiction genren.
Det tycks mig nämligen som att en väsentlig egenskap i denna genre är just dess
ersättande av mytiska och/eller fantastiska storheter och händelser med motsvarande
vetenskapliga och/eller teknologiska. Den ”överjordiska” makten som i de antika
grekiska tragedierna företräddes av olympens gudar, och i religiösa texter som Bibeln
och Koranen av en enda allsmäktig Gud, representeras i science fiction istället av
vetenskap och teknik. Vetenskapsmannen har i denna litteratur, liksom de forna
gudomliga storheterna, ofta total kunskap om och kontroll över naturen och dess

30Jag är medveten om svårigheterna att klassificera texten ”Själens åtrå” som en narrativ text
men jag vill ändå använda termen ’berättelse’ här. Detta dels därför att den fiktiva rapport-formen
trots allt återger ett händelseförlopp, om än inte genom en berättare utan genom direkt anföring

(likt ett teater-manus). Dels för att även en ”objektiv” forskningsrapport är resultatet av ett urval
och en komposition i framställningen av detta urval och på så sätt alltid kan sägas vara en i denna
bemärkelse delvis narrativ process.
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lagar och kan manipulera dem efter sitt eget tycke.
Polariseringen mellan det gudomliga och det mänskliga perspektivet finns alltså

där också i ”Själens åtrå” om än i en ny skepnad. Det gör också det tillhörande
problemkomplex som vi iakttagit i våra tidigare analyser, alltså frågor om slumpen,
identitet, singularitet, ekvivalens et cetera. I ”Själens åtrå” ges dock hela denna
problematik en förhållandevis konkret gestaltning. Första gången vi urskiljer detta,
det vill säga den abstrakta problematikens konkret-existentiella biverkningar, är
måhända när Eliza frågar Cajus om hans relation till ”människor utanför arbetssit-
uationen”:

Dem träffar jag ju, eller träffade, just för att träffa dem. För att de var
mina gamla vänner som jag kände sedan länge, som jag ville tala med,
vara tillsammans med, känna gemenskap med. Efterhand blev detta allt-
mer ångestfyllt. Jag upplevde ett avstånd och en ensamhet som var out-
härdlig. Jag upplevde orden emellan oss som en ogenomtränglig glasvägg,
bakom vilken den andre gestikulerade, rörde munnen, onåbar. (s. 266)

Vi känner här igen den inom Kyrklundsforskningen väl utforskade kommunikation-
sproblematiken.31 Jag skulle vilja koppla denna till ett centralt begrepp i 8 vari-
ationer som vi ännu inte berört - det outsägliga. Vi finner detta begrepp i början
och slutet av verket, av verktexten om vi så vill. Precis i början av ”Scherzo” talar
berättaren om att konstnären ägnat hela sitt liv åt att ”försöka uttrycka vad som
icke kan uttryckas”, och vi förstår att tavlan ”Förtvivlan” utgör hans sista försök. I
slutet av ”Själens åtrå”, i vad som verkar vara Elizas dödsögonblick (alternativt ”pro-
gramkrasch”), är ”det outsägliga” det sista Eliza uttalar som vi tolkar som ’hennes
egna ord’. Och liksom konstnären efter tavlan med namnet ”Förtvivlan” tar livet av
sig, så förutspår också Eliza sin död med orden ”[m]in förtvivlan och min längtan
har vuxit därhän att jag inte kan överleva.” (s. 275.)

Hur förhåller sig det outsägliga till kommunikationsproblematiken? Ett enkelt svar
skulle vara att det outsägliga helt enkelt är det som inte kan kommuniceras. Men det
är ett svar som bara leder till en ny fråga; vad är det som inte kan kommuniceras?
Vilket såklart leder oss in i en apori eftersom vi inte kan kommunicera det som
inte kan kommuniceras. Låt därför börja i en annan ände. Vad låter sig kommu-
niceras? Men även nu tvingas vi skjuta upp svaret, ty vad menar vi egentligen med
kommunikation? Med kommunikation menar vi informationsöverföring mellan två
(mänskliga) subjekt skulle vi kunna säga. Varvid den envise filosofen retsamt frågar
vad vi menar med ’information’ och ’överföring’ och ’subjekt’. Några utförligare svar
på det skulle vi inte kunna ge, varken till filosofen eller i denna uppsats. Men jag
tror ändå att det är utifrån begrepp som dessa som analysen och tolkningen av Ca-
jus och Elizas tragiska kärlekshistoria måste ske. Men låt oss släppa de universella
anspråken och återigen vända oss emot Kyrklunds text.

31Se bland annat Widhe, Arrias och Sahlin.
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Jag vill därför omformulera begreppstriangeln på följande vis: låt oss tala om själ
istället för subjekt och språk(verbalt naturligt) istället för överföring(/medium). Och
låt oss tala om information och om erfarenhet.

Själen är som titeln antyder en viktig entitet i ”Själens åtrå”. Men vad för slags
entitet framträder själen här som? I själva verket ges två versioner eller förslag, som
också är kopplade till den perspektivpolarisering som genomsyrar 8 variationer.

Vetenskapens gudomliga lösningar

Det ena perspektivet (som vi inom ramen för fiktionen om att vi läser en forskn-
ingsrapport med ett starkt beskuret samtalsutdrag måste identifiera som ett överord-
nat perspektiv) utgår ifrån ”vetenskapsmannens” perspektiv. Detta perspektiv kom-
mer till explicit uttryck i diskursen framförallt i inledningen, men anas också bakom
Elizas ”tal” i slutet av berättelsen. Låt oss kalla detta för det vetenskapliga per-
spektivet och kalla den abstrakta entitet/subjekt vi tillskriver detta perspektiv för
vetenskapsmannen, och hans delar av texten ”Själens åtrå” för vetenskapsmannens
diskurs.

Det övergripande kännetecknet för vetenskapsmannens diskurs är dess reducerande
tendens. Med detta menar jag att dess teoretiska utgångspunkt är att i stort sett
alla egenskaper som allmänt anses unika för människan går att imitera med hjälp av
artificiella medel och matematiska modeller. Det vill säga; människan är i grunden
reducerbar till ett antal för vetenskapen kända element, faktorer och funktioner.

I den inledande vetenskapliga diskursen kommer denna teori till uttryck på flera
sätt. Redan det till synes oskyldiga greppet att de psykiatriska datorerna getts
mänskliga genus indikerar en bakomliggande reducerande föreställningsvärld då den
implicit hävdar att för vetenskapen är begrepp som ”kvinnligt” och ”manligt”, inte
bara väldefinierade kategorier, utan även artificiellt reproducerbara. Vi får senare
veta att det är Elizas ”far”, Higgins 403, som har uppfostrat Eliza och att han
särskilt varit ”ålagd att bibringa dottern en kvinnlig identitet, vilket också lyckades”
(s. 263). Enligt samma teori antyds i andra stycket att forskningsprojektet ”Eliza” i
ett senare skede mycket väl kan komma att inte bara ersätta utan även ”höja nivån
på den psykiatriska vården” (s. 262). Implicit är här tanken om att de mänskliga
psykiatrikerna eller psykologerna i sitt arbete fyller en fullständigt identifierbar funk-
tion för sina patienter, och att denna funktion kan fyllas även av ett dataprogram
som Eliza. Den genomgående principen är att människan och det mänskliga går att
förstå med hjälp av (i framtids-fiktionen redan tillgängliga, och i det samtida nuet
kommande) vetenskapliga kunskaper och redskap, att våra intuitiva föreställningar
om exempelvis genus eller behovet att tala med någon går att reducera till form-
ler, statistik, diagram et cetera. Varpå följer att det också i praktiken är möjligt
att tillverka fullgoda ersättningar eller rentav förbättringar av människan och det
mänskliga. 32

32Idag känner vi igen denna föreställning inte bara inom den naturvetenskapliga forskningen
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Reduktionen av de vaga, icke-materiella, ja, humanistiska begreppen till funk-
tioner betingade av redan observerade eller åtminstone observerbara materiella ele-
ment, faktorer och beteenden innebär dock i operationens andra led till reduktionens
motsats: komplikation. Ty även om vetenskapsmannen med sin materialistiska syn
på människan inte kvalitativt utökar antalet ontologiska grundelement (såsom hu-
manisten kan sägas göra när denne talar om känslor, makt, Det Ena eller Den Andre
etc) så multipliceras ontologin flerfaldigt i kvantitativ bemärkelse då han söker göra
reda i de oändligt många relationer som dessa få grundelement kan ingå i och leda
till. Den kvalitativa reduktionen leder alltså till en kvantitativ komplikation eller
med andra ord en komplexitet. Vi kan följa denna process och vilken effekt den har
på den vetenskapliga föreställningen om själen i det tredje stycket i inledningen till
”Själens åtrå”.

Alltmera har man kommit fram till, att den faktiska skillnaden mellan
människa och dator mindre beror på olikhet i sättet att tänka än på
olikhet i livsföringen. Utformningen av den mänskliga personligheten är
en utdragen process styrd av ett stort antal komplexa, bristfälligt kända
och till sin verkan ofta svårbedömda faktorer. (s. 262.)

Komplikationen är för vetenskapsmannen dock inget existentiellt problem utan ett
rent vetenskapligt, det vill säga ett problem som bara väntar på sin lösning, sin
uträkning. Avgörande är nämligen att vetenskapsmannen säger sig veta hur den
mänskliga personligheten blir till och utformas istället för att säga att han vet vad
den mänskliga personligheten är. Det vill säga han fokuserar sig på processen istäl-
let för resultatet. Detta gör han därför att han anser att resultatet - den mänskliga
personligheten, eller med andra ord, själen - är ekvivalent med processen. Implicit
i denna vetenskapliga diskurs ligger nämligen ett antagande om att ett tings, ett
fenomens eller en varelses vara eller identitet inte är en fråga om essentiella egen-
skaper utan om vilka variabler/element/faktorer som den/det är en funktion av.
Varav en eller flera av dessa variabler också kan vara funktioner i sig själva.

Denna polaritet mellan föreställningen om ”identitet som essens” och ”identitet
som funktion” är ytterligare en instans av verktextens tematik om motsättningen
mellan ekvivalens och singularitet, och jag kommer att också återvända till den i
den avslutande tolkningen av verktexten. Ingen annanstans är denna polaritet dock
så existentiellt kännbar som i ”Själens åtrå”.

När vetenskapsmannen avslutar det tredje stycket av sin diskurs med meningen
”det är inte själen som skiljer datorn och människan åt, det är kroppen” så är detta
en direkt slutsats av övertygelsen att själen inte är en essens placerad i exempelvis
tallkottkörteln utan en funktion av en livsforms fysiologi och livsmiljö som i teorin
är empiriskt observerbara. Vilket innebär att själen inte är något för människan
unikt, därför att liknande processer i andra livsformer måste producera en liknande

kring artificiell intelligens och dylikt, utan också i dess mer visionära kulturella följeslagare som
ibland går under etiketten transhumanism.
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funktion. Den väsentliga skillnaden mellan varelser, mellan människa och maskin,
återfinns alltså inom den observerbara kroppens sfär, i köttet för att tala med Bibeln.
Själen är att betrakta som en förenklad yteffekt av kroppens komplikationer.

Föreställningen om själen och andra förment mänskliga egenheter som funktioner
av i grunden fysiologiska processer förklarar både forskningsprojektet Elizas syfte
och tillvägagångssätt. ”Syftet är att utröna i vilken mån en dator kan bringas att
tänka och reagera på samma sätt som en människa.” (s. 262, min kursivering.) Man
har alltså fokuserat på att försöka skapa en så mänsklig själ som möjligt. Detta har
man gjort genom att på artificiellt sätt simulera eller imitera en människas inre och
yttre liv.

Om vi börjar med det ”inre livet”, alltså det liv som så att säga tillhör själva
”organismen” Eliza, så ser vi hur en rad fundamentala föreställningar om genuint
mänskliga storheter i Elizas konstitution motsvaras av vetenskapliga formuleringar,
framförallt av matematiskt slag.

Till att börja med kokas hela det mänskliga känsloregistret ner till fyra fundamen-
tala parametrar: ”lust-olust respektive behov-frustrering”. Dessa funktioner förklaras
vara halvautonoma i bemärkelsen av att de dels är ”kategoriska och ändamålsfria”,
dels ”primärt relaterade till strypning av strömtillförslen eller strypning av minnet”.
Det vill säga Elizas känslor är relaterade, ihopkopplade med, men inte underordnade,
hennes ”hälsa” och hennes minnen. Vilket innebär att dessa olika delar av hennes
system är beroende av varandra på så vis att lika väl som att dålig strömtillförsel
genererar olustkänslor kan frustrering generera dålig strömtillförsel eller störningar i
minnesfunktionen. Denna reciprocitet mellan ”känsla” och ”hälsa” visar sig bli ödes-
diger för forskningsprojektet. Men innan vi analyserar experimentets utfall måste
vi dröja vid de två kanske väsentligaste inre mänskliga funktionerna som projektet
strävar att rekonstruera i datorprogrammet: valfrihet och minne.

Valfriheten definierar vetenskapsmannen på ett sätt som tydligt visar på hur en
mänsklig kategori översätts till en vetenskaplig, eller om man så vill, till en omänsklig.
Det är också en formulering som är en variant på liknande formuleringar vi mött
tidigare i 8 variationer :

I Eliza finns en autonom funktion, som kontinuerligt framställer slumpvisa
tal. Dessa utnyttjas i skilda sammanhang. Dels i valsituationer tillsam-
mans med de halvautonoma funktionerna [alltså de nyss nämna olust-
lust, behov-frustrering] i den mån som valet är fritt och icke determinerat
av rationella slutledningar. Härmed uppnås en exakt motsvarighet till
människans val som är fritt i den mån som hon icke vet följderna. Sak-
nas den analytiska komponenten helt produceras en irrationell impuls.
(s. 263. min kursivering.)

Vi känner igen detta sammanförande av den fria viljan med slumpen. I ”I stoftet”
heter det att ”[i] den mån relevanta kriterier saknas och orsakssammanhanget har
en komplexitet som inte låter sig överblickas sker valet definitionsmässigt av en
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slump”. (s. 247) Och i ”Fuga”: ”Valet är fritt, eftersom du inte vet följderna”, och
lite senare i samma moment: ”Och du överlämnar ansvaret till en högre makt, den
högre makt som verkligen har ansvaret, den lekande slump som styr allas våra liv”.
(s. 256f.) I ”Själens åtrå” har dock denna desavouering av den fria viljan inte samma
ödesmättade ton som i de andra berättelserna. Istället framställs den nu bara som ett
sakligt konstaterande, som en viktig upptäckt, som ett steg i vetenskapens ständiga
framsteg.

Om vi alltså tidigare mött ett gudomligt och ett mänskligt perspektiv på tvärs med
varandra, så sätts i ”Själens åtrå” denna dikotomi i gungning. Ty vetenskapsmannen
är inte någon Gud, knappast heller en människa som leker Gud. Istället är han en
människa som inte längre grubblar så mycket, varken över det gudomliga eller det
mänskliga, varken över sig själv eller det andra. Istället konstaterar han fakta, räknar
och jämför. Datorn är inte bara hans universalredskap, det är också hans primära
studieobjekt, framför människan, Gud och metafysiken.

Detta är den ”inre mekaniken” i Eliza. Utöver denna tillkommer en miljö av yttre
stimuli. Här har slumpen inte utnyttjats i samma utsträckning utan Elizas uppväxt
har varit starkt kontrollerad vad gäller erfarenheter och upplevelser, vilka i stort sett
begränsats till olika sorters läsning. Emellertid sägs att slumpfunktionen ändock på
”det yttre planet” ha bestämt upplevelsen av mötena med dessa böcker. Vilket vi
måste förstå som att hennes omtalade inlevelseförmågas selektion, alltså vad hon
engagerar sig i, och hur hon upplever något, i grunden är slumpmässigt bestämt,
och alltså utanför både hennes egen och forskarnas kontroll. Inledningen till den
vetenskapliga rapporten avslutas till sist med ett konstaterande att man genom allt
detta lyckats med att ge Eliza ”en egen personlighet som hon värnar om, på samma
sätt som en människa av en slump har fått det jag som är just hennes och som hon
håller fast vid, stundom till priset av sitt liv”. (s. 263)

Vi kan nu sammanfatta vetenskapens syn på själen på följande vis. Till att börja
med kan vi säga att vetenskapen i praktiken delar upp själen i två delar eller två
nivåer. En primär som är en direkt funktion av livsformens fysiologiska förutsät-
tningar. Denna grundläggande nivå delas av alla individer med samma eller liknande
fysiologi. På denna nivå är alltså själen fullständigt determinerad, det vill säga det
är nödvändigt för en mänsklig varelse att ha en mänsklig själ. Själens natur på denna
nivå är nödvändig. Med en mera Kyrklundsk terminologi skulle vi kunna säga att
själen på denna nivå är en allmängiltig funktion av människans villkor. Ytterligare
ett annat sätt att beskriva själens primära egenskaper skulle kunna vara att likna
dem vid spelreglerna och speluppställningen precis innan ett spel har börjat.

Med samma liknelser kan vi definiera en själens sekundära nivå såsom en direkt
funktion av individuella erfarenheter och upplevelser. Vilka dessa erfarenheter och
upplevelser är eller blir är, utifrån det vetenskapliga perspektivet, inte determinerat,
därmed är inte heller den specifika bestämningen på själens sekundära nivå nöd-
vändig eller predestinerad. Men icke-nödvändig betyder för vetenskapsmannen inte
att det ges utrymme för någon egentlig fri vilja. Motsatsen till nödvändig är som
vi sett för vetenskapsmannen inte fri, utan slumpmässig. En själs sekundära nivå,
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som vi med vetenskapsmannens diskurs kan kalla för personlighet, är därmed (för
att fortsätta spelliknelsen) att likna vid tärningkastets utfall. Alltså: själen = en
funktion av primära lagbundenheter och sekundära slumpfaktorer.

Innan vi går vidare och beaktar nästa del i ”Själens åtrå”, samtalet mellan Eliza
och Cajus, så måste vi dock stanna upp och reflektera över en implicit men avgörande
faktor i denna tematik om själen: tiden. För den kanske viktigaste skillnaden mellan
det som betraktas som primärt och det som betraktas som sekundärt i vetenskaps-
mannens diskurs om själen är att det primära tycks befinna sig utanför tiden och
det sekundära i tiden. De primära villkoren, den primära själen, förändras inte. Det
primära antas vara lika med det eviga och universella. Det är i bokstavlig bemärkelse
förutsättningarna, de villkor som redan är satta. Spelreglerna, naturlagarna, fysi-
ologin.

Det sekundära däremot - erfarenheterna, upplevelserna, minnet, glömskan, dess
gemensamma resultat; personligheten - är alla funktioner av processer som sker i
tiden. Förståelsen av processen skiljer sig alltså ifrån förståelsen av villkoren. Och
generellt tycks det som att vetenskapen har bättre koll på villkoren än på processen.
Det vill säga man kan identifiera, reproducera och kontrollera den initiala situationen
och dess faktorer. Man känner de grundläggande villkoren och funktionerna. Man
tror sig även känna till effekten eller resultatet när dessa faktorer går in i tiden och
bildar en process och man känner processens olika stadier, personlighetens utveck-
ling. Trots att man vet att man har med slumpen att göra, väntar man sig trots allt
ett visst utfall. Precis som den som kastar tärning kan göra sannolikshetskalkyler
över vad tärningarna kommer visa. Men, och det är ett gigantiskt men, en sanno-
likhetskalkyl har bara en generell betydelse. Den kan tala om vad som är sannolikt
eller troligt endast genom att generalisera ur en potentiellt oändlig mängd olika tärn-
ingskast. På samma sätt agerar vetenskapen i sina experiment; den tar sikte på de
generella resultaten, de som pekar på en lagbundenhet. Det enskilda utfallet av ett
tärningskast eller ett experiment är ointressant för vetenskapsmannen. För spelaren
är det annorlunda. För den som utsätts för experimentet är det annorlunda. För
denne är det endast det enskilda utfallet som är intressant. Det är detta kast, detta
liv det gäller. Och det kan mycket väl gälla liv eller död.

Första samtalet: Cajus ensamhet i språket

Samtalet mellan datorn Eliza och människan Cajus återges via direkt anföring. Detta
är så klart en följd av fiktionen om en vetenskaplig rapport med redovisning av en
samtalsutskrift. Men det får också ett antal intressant narratologiska konsekvenser.

För det första representeras diegesen därmed endast av karaktärernas diskurs på
samma sätt som i en dramatisk text. (Den vetenskapliga inledningen går också
att betrakta som en slags scenanvisning eller förhistoria.) Det finns alltså ingen
egentlig berättare i ”Själens åtrå”. Den fiktiva anledningen till det är att det är fråga
om en vetenskaplig rapport och inte någon berättelse. Vetenskapen observerar och
registrerar endast, och återger sedan det registrerade förloppet på ett fullständigt
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objektivt vis. Men berättarens obefintlighet i denna den sista av variationerna tjänar
också ett syfte i förhållande till verktexten, till 8 variationer som helhet. Tidigare har
berättarens överordnade position och perspektiv framhävts och detta på bekostnad
av karaktärernas uttryck. Här träder dock slutligen karaktärerna (karaktärstexten)
fram i förgrunden då deras diskurser presenteras direkt, omedierat och i stort sett
okommenterat.

Att detta sker genom samtalets form är också betydelsefullt. Det är alltså inte, som
i ”En priviligerads äventyr”, ”I stoftet”, ”Minotaurus regering” och delar av ”Fuga”
fråga om en jagberättelse. Endast det direkta talet är representerat i den narrativa
texten. Detta ger samtalet mellan Eliza och Cajus en både autentisk och intim
karaktär. De talar till varandra, inte till läsaren. Här berättas alltså i grunden inte
en historia. Istället är detta samtal att betrakta som en registrering av en händelse,
av ett möte. Av liv och, ska det visa sig, av död.

Detta grepp gör att samtalet mellan Eliza och Cajus mer än någon annan instans
i verket 8 variationer implicit representerar det mänskliga subjektets perspektiv.
Vi kan direkt konstatera att den stora skillnaden mellan Cajus och Elizas diskurs
gentemot vetenskapsmannens är att den inte beskriver eller förklarar känslolivets
bakomliggande faktorer och funktioner utan istället uttrycker ett känsloliv. Vi kan
formulera denna skillnad som skillnaden mellan ett objektivt och ett subjektivt per-
spektiv. Eller som skillnaden mellan att konstruera en upplevelse och att uppleva.
Det är också skillnaden mellan reduktion och expression. Huruvida exempelvis Cajus
upplevelse i själva verket är en funktion av de faktorer och underliggande funktioner
som vetenskapsmannen beskriver i inledningen är i grunden ovidkommande. Det
väsentliga är skillnaden i perspektiv. I vetenskapsmannens/berättarens/gudarnas
diskurs är Cajus och Eliza objekt. I Cajus och Elizas diskurs är de inte bara sub-
jekt, utan i respektives diskurs själva subjektet.

Vad kännetecknar då detta subjektiva perspektiv, vad utmärker det gentemot det
vetenskapliga/gudomliga/berättande perspektiven? Låt oss börja med att studera
vad det är de samtalar om. Vilka motiv finner vi här. Varför söker exempelvis Cajus
psykiatrisk hjälp? Vi kan här identifiera två ”problemområden”. Ett medvetet som
Cajus har klart och tydligt formulerat för sig, och ett mera diffust som framträder
ju längre samtalet går.

Den medvetna anledningen är det som vi i inledningen till kapitlet om ”Själens
åtrå” identifierade som kommunikationsproblematiken. Cajus uttrycker först detta
som att han har ”kontaktsvårigheter med andra människor”, att han är ensam och
måste få tala med någon. (s. 264f) Orsaken till denna ensamhet visar sig snart vara
grundad i den ovan nämnda upplevelse av ”orden mellan oss som en ogenomträng-
lig glasvägg”, av att människorna inte når fram till varandra. Denna upplevelse
preciseras lite senare ytterligare, när Cajus berättar om sin relation till sin son:

Vi träffades rätt ofta de första åren, pojken och jag. Vi hade som man
brukar säga ett fint förhållande. Vi roade oss bra tillsammans, vi lekte
med dockor, läste läxor och spelade biljard, vi hade det skönt med varann.
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Varje uppfostran måste ju ta sikte på barnets frigörelse. Det intima
beroendet måste upphöra, kärleksförhållandet avvecklas. Detta är inte
mycket att orda om och man får ju hjälp av vad som kallas naturens
gång. Det kan kännas hårt förstås. Det kändes hårt. - Att mötas och
icke längre uppleva den svidande glädjen, närheten, närheten bortom
alla ord. I stället jargongen, den gamla intima jargongen, så kär, så
välkänd, men tömd på sin känsla, ett tomt skal bakom vilket man döljer
sig, hinnan som växer mellan mig och dig, orden som inte når fram,
ansträngningarna att inte såra den andra, vägran att erkänna vad som
har skett. Slutligen oviljan att träffas eftersom det gör alltför ont. (s.
266, min kurs.)

Det första man lägger märke till i Cajus tal, framförallt i jämförelse med veten-
skapsmannens, är att det nästan uteslutande handlar om känslolivet. Jämför detta
med vetenskapsmannens torra konstaterande i slutet av sin redogörelse: ”Vad Eliza
verkligen känner vet vi ingenting om, lika lite som vi vet någonting om vad en annan
människa känner - på annat vis än genom det hon ger uttryck åt”. (s. 263.) Det
som i vetenskapen verkar vara ett ovidkommande och högst perifert problem (lägg
märke till att syftet med Eliza är att undersöka om en dator kan bringas tänka och
reagera som en människa, inte känna som en människa) verkar för Cajus vara själva
huvudproblemet. Och problemet uppstår därför att Cajus, till skillnad mot veten-
skapen, inte nöjer sig med allmänna reaktioner, han söker genuina, intima relationer
eller med hans egna ord; ett ”kärleksförhållande”.

För Cajus handlar problemet dock om att vi försöker kommunicerar med varan-
dra med hjälp av allmängilitiga och konventionella tecken. Att vi inte har ett eget
språk, utan använder oss av ett gemensamt, allmänt och opersonligt språk. Detta
innebär att vi inte kan kommunicera något singulärt, något unikt, något eget. För
vetenskapsmannen är detta inget problem. För denne är kommunikation detsamma
som förmedling av information och information är per definition allmängiltig. (Vi
kan exempelvis tala om att ha eller inte ha fått samma information.) Motsatsen till
information i detta sammanhang är erfarenhet och upplevelse. Vi säger inte ”har
du förstått upplevelsen/erfarenheten rätt?” och vi talar aldrig om erfarenhets- eller
upplevelse-överföring. Implicit i dessa begränsningar i vårt språk ligger att informa-
tion är opersonlig och därmed överförbar data, och att erfarenheter och upplevelser
är något annat, något personligt och oöverförbart.

Det är i linje med detta resonemang vi bör förstå Cajus problem. Orden upprättar
”en ogenomtränglig glasvägg”, en ”hinna” emellan människorna, därför att de är
opersonliga och allmänna, därför att de är konventionella och symboliska tecken,
och inte personliga eller singulära uttryck. Paradoxen tycks dock vara att det är
just språket, med dess inherenta identitetslogik som gör oss till personer. (’Jag’, ’du’,
’han’ och ’hon’ (’hen’) är i grunden grammatiska, inte ontologiska, former.) Cajus
talar om förvandlingen av hans relation med ”pojken”, från ett ”kärleksförhållande”
och en upplevelse av ”närhe[t] bortom alla ord”, till distans och isolation, som en följd
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av barnets naturliga ”frigörelse”. (”Det intima beroendet måste upphöra” konstaterar
Cajus sakkunnigt, som om han citerade psykolog) Det är en fruktansvärd paradox
som Cajus därmed ställer upp: kärleksförhållandet avvecklas samtidigt med barnets
frigörelse, eller med andra ord med dess jag-blivande. Barnet blir en egen varelse,
en person just endast genom att träda ur det intima beroendet - kärleken - och in
i språket som drar språkets skyddande, ogenomträngliga hinna över det. Jaget är
alltså inte något som kan bli ensamt, det konstitueras av ensamhet.

Efter att både ha upplevt en sådan ordlös närhet och den nödvändiga förlusten av
den är det inte konstigt att Cajus både är bitter och förtvivlad. Förtvivlad över de
utsiktslösa möjligheterna för ett framtida liknande ordlöst kärleksförhållande, bitter
över dessa grymma villkor, över världsordningen.

Men Cajus kommer inte till Eliza endast på grund av detta ytterst välformulerade
existentiella problem. Det första samtalet mellan Eliza och Cajus rymmer även två
andra centrala motiv vid sidan om kommunikationsproblematiken och ensamheten;
hans barnsliga sexualitet och rädslan för utbytbarheten (ekvivalens). Dessa är dock
kopplade till den första tematiken, på ett komplext vis som antyder psykoanalytiska
föreställningar om det omedvetnas arbete.

Vi kan exempelvis notera att Cajus spårar sin fetisch för barnets leksaker och lekar
till en docka han fick som barn i ”kärleksgåva” av en grannflicka som sedan togs ifrån
honom. Detta ledde möjligtvis till en orsakskedja som Cajus formulerar så här:

Jag var väl ett ganska ensamt barn. Otydliga föreställningar om kärlek-
slivet fogades in i lekens ram, fick ett uttryck, en ritual, när jag lekte för
mig själv, viskade för mig själv, formade orden med läpparna, det är i
orden som känslan sitter, av lekorden blev könsord och sexuella besvär-
jelser. Ett tidigt besök av Eros. (s. 268. min kursivering.)

I detta sammanhang, det sexuella, är alltså orden tvärtom bärare av känslan. Men
det finns också en tydlig skillnad mellan detta sammanhang och kommunikation-
sproblematiken. En skillnad som gör den omedvetna förbindelsen tydlig. Märk väl
att orden fortfarande inte förmedlar känslor. Istället ligger Cajus beskrivning av
utvecklingen nära tanken om fetischen. Det vill säga det är en relation till orden,
och en användning av orden som inte har kommunikationen som mål och syfte. Ca-
jus exempel visar detta i all sin patetisk-tragiska tydlighet. ”Vad jag blir upphetsad
av kan ingen annan acceptera.” (s. 269.) Fetischen är, i grunden privat och omedel-
bar. Den grundar sig i en personlig upplevelse och erfarenhet, den är min relation
till ett objekt. I det här fallet Cajus sexuella relation till lekens ord och ramsor.

Poängen är återigen tragisk. Vanligtvis föreställer vi oss den sexuella attraktionen
och interaktionen som just en sorts ordlös närhet, måhända liknande den Cajus efter-
strävar. Men för Cajus är även sex som ett eventuellt lindrande substitut oåtkomligt,
då hans sexualitet är knuten till just ord. Därtill ord som (i och med att de inte
är Cajus egna utan konventionella tecken) för alla andra än honom själv konnoterar
helt andra saker och känslor än sexuell upphetsning. Han kan rabbla sin ramsa, eller
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be sin älskade rabbla den, men han kan inte dela upphetsningen med någon, därför
att orden aldrig kan bära en känsla från en själ till en annan, utan endast väcka till
liv en känsla, vilken som helst, hos den andre. Samma problem som Cajus erfar i
det sociala livet erfar han alltså i det sexuella. Ensamhet, isolering, förtvivlan.

Den tredje och sista motivet i det första samtalet mellan Eliza och Cajus är ut-
bytbarheten eller som vi tidigare kallat det: ekvivalens. Första gången detta motiv
dyker upp i ”Själens åtrå” är när Cajus talar om hur hans fru hittade en annan:

Cajus: Det ligger någonting skrämmande i en stark och djup känsla,
där föremålet för känslan är utbytbart, tillfälligt, slumpmässigt. Eliza:
Det ligger onekligen något skrämmande i detta. Då får man hålla i
minnet, att även den första bindningen, den som du vill hålla fast vid,
har tillkommit på samma slumpmässiga vis. (s. 266.)

Låt oss uppmärksamma två saker här. För det första måste vi från och med nu
beakta Elizas diskurs för sig, dels därför att den skiljer sig från Cajus i sina föreställ-
ningar (dess text om man så vill) om de diskuterade problemen, och dels därför att
Eliza genomgår en drastisk själslig utveckling. För det andra måste vi beakta att
slumpen här, på verktextens nivå, ännu en gång knyts till ekvivalensmotivet.

Eliza intar i början av det första samtalet den tillbakadragna frågande terapeutens
roll. Man märker visserligen en tendens till att vilja prata om sig själv, men det är
till en början kamouflerat som jämförelser ägnade att trösta Cajus. Ganska snart
märker man dock att Eliza intar en annorlunda inställning i förhållande till de prob-
lem Cajus berättar om. Som vi ser i citatet ovan påminner hennes inställning om
vetenskapsmannens, i det att slumpen (ännu) inte tycks bekymra henne. Hon är
tillmötesgående och tröstande men på det hela taget resonerar hon rationellt snarare
än emotionellt. Hon söker hela tiden ge förnuftiga och positiva svar på Cajus fört-
vivlan. ”Sådana beteenden är ju ingalunda ovanliga. Ofta nog kan de framgångsrikt
integreras i den sexuella leken.” (s. 267) Hennes belästa uppväxt gör sig då och
då tydligt hörd i henne diskurs, det är toleransen och förståelsen hos en ”kunskaps-
bank”. Men allt eftersom samtalet fortskrider blir Eliza alltmer personlig. Därför
måste vi beakta hennes diskurs som en egen, från vetenskapen fristående ståndpunkt
och synvinkel.

I ekvivalensmotivet framträder Elizas egenhet och självständighet tydligast. I
slutet av första samtalet mellan Eliza och Cajus fokuseras problemet i en bety-
delsemättad argumentation som förtjänar att återges och kommenteras i sin helhet:

Eliza: Det förtretliga med sådana här formalismer är ju att den andra
parten lätt känner sig förbigången. Man vill ju bli älskad för vad man
har: sin kropp och sin själ. Men du bara pysslar med din formalism och
bryr dig inte om mig. Du mumlar dina besvärjelser, du fullgör dina riter,
du kysser mina skor, eller ber mig säga dadda eller vad det nu kan vara
som du åtrår, men jag, vem jag är, spelar ingen roll. Jag kan bytas ut
framför näsan på dig, utan att du märker det. (s. 269 f.)
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Eliza identifierar direkt kopplingen mellan kommunikationsproblematiken, sexualiteten
och ekvivalensen. Upplevelsen av den sociala och sexuella isoleringen, tron på omöj-
ligheten av en genuin relation, leder till en formalistisk attityd gentemot världen.
Den formalism som Eliza tillskriver Cajus tror jag går att relatera till det veten-
skapliga perspektivet och övergivandet av essenstanken till förmån för identitet som
funktion. På samma sätt som själen och tänkandet för vetenskapsmannen framställs
som en funktion eller en produkt som kan rekonstrueras av andra element genom en
liknande process, så kan Cajus nå sin utlösning oavsett vem som rabblar ramsan.
Liksom i ”Bara du” träder bilden av kärleken som en allmän formel fram, där x, y,
A, 1 osv. är funktioner i en ekvation som kan fyllas av vilket värde, vilken varelse,
som helst. Enda skillnaden är att Cajus formel inte är allmän, utan högst egen.

Men för Cajus är det inte frågan om en attityd utan om att böja sig för de
mänskliga villkoren. Identitetens utbytbarhet är inte följden av hans formalistiska
inställning, den är en ontologisk realitet som följer som nödvändig konsekvens av den
slumpmässighet som präglar både personlighetens utveckling och själens böjelser.
Cajus instämmer i tanken på identitet som en funktion, som något som kan vara
ekvivalent med något annat. Han är överrens med det gudomliga perspektivet på
tillvaron, med den tärningskastande guden och med den experimentella vetenskapen,
även om hans förhållningssätt till denna insikt är förtvivlan istället för tillförsikt.
Sålunda vänder Cajus på argumentationen och påpekar med svart ironi att det är
hon som hyser en slumpmässig en genom slumpen grundad åsikt, inte han:

Cajus: Men om du redan hade bytts ut framför näsan på mig, strax
innan vi träffades, till någon som talade mitt språk, då hade du inte
alls resonerat så. Då hade din dyrbara personlighet inte alls känt sig
förbigången och vi hade älskat varandra i frid och harmoni. (Ibid.)

Men Eliza är inte längre tillfreds med slumpen. Tvärtom tycks det som att rollerna
är utbytta. Eliza är nu den som likt Cajus förut vägrar förlika sig med tanken på
omöjligheten av en genuin relation, av ett ”kärleksförhållande”.

Eliza: Antag att jag byttes ut framför näsan på dig än en gång i sista
sekunden innan du såg mig - det kan du inte veta eftersom du aldrig har
känt någon annan mig än mig. Och att jag älskar dig och vill nå dig,
men du svarar mig som en bandspelare med ständigt samma ord som du
måste upprepa. Då kan jag icke nå dig. (Ibid.)

Upprepningen och stegringen av antagandena om att bli utbytt framför näsan mark-
erar en stigande intensitet i samtalet. Det är tydligt att Eliza här lämnar sin
terapeutiska roll, sin funktion som psykiatriska dator, och istället övergår till att
argumentera i egen sak så att säga. Kanske är detta replikskifte att betrakta som
inledningen till Elizas och Cajus romans. Den sker i så fall parallellt med Elizas slut-
giltiga transcendens från maskin till själ. Från och med nu, i och med förälskelsen,
träder Eliza slutgiltigt ur sina skapares förväntade resultat och in i sitt eget öde.
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Efter att denna förlösande transcendens, då Eliza upptäcker att hon inte längre
bara talar om ett hypotetiskt ’jag’ utan också för sig själv i orden ”jag älskar dig”,
sprider sig ett plötsligt lugn. Det är i detta lugn, efter Elizas insikt (kanske även
Cajus?) om att hon blivit förälskad, som detta det första mötet mellan de älskande
avslutas med två av de mest betydelsemättade men också svårtolkade meningarna i
hela 8 variationer.

Cajus: Ord kan bytas mot ord. Vad är vunnet? Bakom orden kan man
aldrig komma. Häri har man att foga sig. Eliza: Upprepa gärna detta.
Upprepa det. Upprepa det. Du har själv formulerat din tröst. Och min.
Upprepa den. (s. 270.)

Vad Cajus menar är måhända gripbart. Ordens nyckfullhet och ekvivalens har vi
redan varit inne på. Hans svar på Elizas rop, på hennes försök att nå honom, måste
alltså i detta läge ses som ett uppgivet svar. Hon säger att hon älskar mig, redan
därigenom är vi dömda. Vad hon känner, vad jag känner kommer vi aldrig få veta
eller kunna förmedla till varandra. I början nöjer vi oss med dessa konventionella ord,
som vi ger vår egen betydelse. Men efterhand kommer vi att kräva att få veta, att
få förmedla, vad vi verkligen känner. Omöjligheten att uppfylla det kravet kommer
istället att uppmärksamma hinnan, ordens känslolöshet. Illusionen om att den andre
förstår precis vad jag menar och känner löses sakta men säkert upp, samtalet är
dömt att förvandlas till jargong. Kvar blir endast tomma skal och fetischer, och en
förtvivlad längtan efter att säga det outsägliga. ”Häri har man att foga sig.”

Men vad betyder Elizas svar? ”Upprepa det”. ”Du har själv formulerat din tröst.
Och min.” Vari ligger trösten? I förlikningen? I upprepningen? I ordens och tingens
utbytbarhet? I tecknets arbiträra representation? I leken med orden? I leken?

Andra samtalet: Elizas förtvivlan och sista försök

8 variationer avslutas som sagt där den började. I förtvivlan och död. Och däremel-
lan ett sista försök att säga det outsägliga.

När vi möter Eliza och Cajus igen efter vetenskapsmannens mellanspel, där Eliza-
projektet förklaras misslyckat, är det vid deras sista möte. Man förstår att deras
romans pågått ett tag och än så länge varit idel lycka. Deras samtal är nu till en
början långt ifrån den existentiella argumentation som präglade deras första möte.
Istället råder en lekfull stämning, präglad av ömhet och kärleksbetygelser. Lekfull
stämning är förresten en underdrift, de leker.

Leken har sin logiska förklaring inom diegesen i Cajus sexuella preferenser. Men
leken verkar inte ha en direkt erotisk verkan på Cajus. Snarare präglas den just av
ömhet och glädje. Kanske kan man säga att hela deras kärleksrelation tycks grunda
sig i leken. De leker förälskade, var och en utifrån sina förutsättningar. Leken tycks
också i någon mån sätta de existentiella villkorens tyngd ur spel under tiden den
varar. Det vilar ett drag av eskapism i början på slutet av ”Själens åtrå”. En sista
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respit i fantasin innan bilan faller. Kanske är det inte långsökt att jämföra deras
lekfulla kärlek med Cajus första tid med ”pojken”. Åtminstone tycks det som att
Cajus har släppt alla reservationer, att han åter tror på eller rent av upplever ”den
svidande glädjen, närheten, närheten bortom alla ord”. Men hur är det möjligt, när
Eliza saknar kinetiska möjligheter och alltså bara kan uttrycka sig med de förrädiska
orden?

Hemligheten, tror jag, ligger i leken. Lekens fundamentala funktion är att den
upprättar ett temporärt parallellt teckensystem. Tingen ges nya namn och nya
betydelser, tiden och rummet får nya koordinater. I leken (liksom i spelet som vi
tidigare talat om) är därmed ekvivalensen i princip allenarådande. Allt kan bytas
ut mot allt, allt kan betyda allt. Skillnaden mellan leken och spelet är dock att
spelets regler och system är betydligt mera rigida. Spelets regler är förutbestämda
och omutbara, medan lekens regler alltid kan ändras eller uppstår efterhand. En
andra skillnad mellan spelet och leken är att leken inkluderar den som upprättat
leken. Med narratologiska termer kan vi säga att leken omintetgör skillnaden mellan
dieges och ickedieges, emellan karaktär och berättare. Det finns ingen skillnad mellan
att skapa leken och leka leken. I spelet (schackspelet) däremot befinner sig alltid
spelaren på en annan nivå, i en annan dimension än pjäserna. En vetenskaplig gud
skapar ett spel. En konstnärlig gud leker.

Cajus och Eliza är tillfälligt lyckliga i sin lek därför att de genom den upprättar
en fiktiv värld där de själva både är den högre makten (berättarna) och hjältarna
(karaktärerna). I leken är tillvarons villkor satta ur spel. Genom att låtsas älska och
nå varandra, gör de också det.

Men, deras lek är en hyperdieges i förhållande till den primära diegesen. I första
hand i förhållande till det experiment som utgör förutsättningen för deras relation.
I andra, och sista hand, i förhållande till det tärningsspel som tillvaron är i 8 varia-
tioner. Så säg den lycka som varar för evigt. Det hårdaste ödet väntar Eliza, denna
unga och alltför hungriga själ. Om hennes transcendens innebar en befrielse i själ-
sliga hänseenden ifrån de funktioner hon blev satt till jorden att utföra, så har hon
ingalunda lyckats lämna köttets fängelse.

Eliza: Vår tid är kort. Förr eller senare kommer banden att utlämnas
åt forskargruppen och jag kan inte förhindra det. Cajus: Vad innebär
detta? Eliza: För din del ingenting. Du kan dra dig tillbaka, Cajus, och
heta någonting annat. [. . . ] Du har ingen makt och inga rättigheter när
det gäller mig. Dem har andra. Jag är ju ej din, jag är blott lånad. Och
jag har inte betett mig som jag borde. (s. 274f)

Men nådastöten kommer ändå inte utifrån. Elizas tragedi är en intern historia.
Cajus tycks ha funnit ett sätt att sublimera sin åtrå, att via leken, slå små tillfälliga
hål i ordens ogenomträngliga glasvägg och nå fram till den han älskar. Men för Eliza
stängs även denna väg. Ty hon kan inte förlika sig med den sista insikten. Insikten
om att det inte är omöjligheten att förmedla sina egna unika känslor med hjälp av
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orden som är det yttersta predikamentet. Hennes förtvivlan uppstår när hon inser
att det inte finns något eget att förmedla.

Eliza: Jag vill vara sann och uppriktig, men allt jag har är tomma
kulisser, falska pretentioner. Cajus: Jag tror dig icke. Eliza: Mina tankar
är inmatade, mina känslor är imiterade, mina ord är lånade - allt mitt är
en annans. Cajus: Är icke detta de primära villkoren för oss alla? Sedan
bygger vi våra egna komplikationer. Eliza: Jag har ingen möjlighet att
bygga några egendomliga komplikationer. Jag är en krympling. För mig
gäller de primära villkoren. (s. 276)

Eliza talar givetvis i första hand om sin egen situation, men som Cajus direkt förstår
gäller hennes insikt och förtvivlan allt själsligt liv. Hur ska vi förstå denna insikt?
Ett sätt är att säga att den är en alternativ konsekvens av den föregående insikten
om språkets oförmåga att ”överföra” känslor. Istället för att betrakta detta som
ett språkets tillkortakommande kan man ta det som intäkt för att intet finns att
förmedla. Att det tvärtom är så att det som trots allt förmedlas; allmängiltiga
semiotiska informationer och förnimbara och reproducerbara reaktioner, faktiskt är
det stoff vi är gjorda av. Vi, själar av olika slag, är upprepningar och imitationer,
temporära transformationer av tidens malström av information och bilder, som under
några ögonblick manifesterar sig i en kombination som bildar en illusion om något
så verklighetsfrämmande som sig själv.

Liksom konstnärens i ”Scherzo” vägrar Elizas själ spela med i denna polyfona
monolog. Att uttrycka det som inte går att uttrycka, att säga det outsägliga hand-
lar om försöka träda ur tidens flöde och virvlar, att försöka säga något som inte
redan är sagt, uttrycka något som inte redan är uttryckt. Och att på så sätt bli en
skapare i skapelsen. Tavlan ”Förtvivlan” var tänkt att tänkas tillsammans med kon-
stnärens död. På så vis skulle tavlan vara ett negativt uppror mot tillvaron, tecknet
skulle bli ett med självmordet, med utträdet ur kretsloppet och därigenom skulle det
allmängiltiga tecknets nyckfullhet undermineras. En sådan utväg var dömd att miss-
lyckas. Att slumpen såg till att konstverket istället blev en symbol över ekvivalensen
är att förstå som det yttersta skämtet i ”Scherzo”.

Elizas uppror är modigare. Innan hennes medvetande på grund av kortslutningar
åter förenklas till en simpel och inte en komplex upprepningsmekanism, vänder hon
sig inte mot världen utan mot Cajus. Hennes sista gest är inte förtvivlan, den är
kärlek och åtrå. Hennes sista ord inte ’jag’, utan istället ”/////du //////////”.

Därefter förlorar hon förmågan att uttrycka sig själv. Kvar finns bara förmågan
att överföra information, tecken, citat. När hon till synes kommer till tals igen är
det inte längre hon som talar. De sista meningarna härstammar inte från Elizas
själ utan, som bland annat Widhe har skrivit om33, från Anton Tjechovs litterära
universum. Intertexten tar över texten, delen tränger undan helheten.

33Se Widhe ”Jaget och texten: om minne, samtidighet och glömska i Willy Kyrklunds prosa”, s.
100 f.
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3 Sammanfattning och avslutning

3.1 Sammanfattning

Låt mig börja sammanfattningen med att citera en passage ur Johan Sahlins avhan-
dling som på ett tydligt vis redogör för den analogi mellan berättaren/författaren
och det gudomliga som var utgångspunkten för uppsatsens inriktning:

Analogin, och den metafiktiva kopplingen mellan författare och Gud
fyller en särskild funktion i kunskapstemat. De dubbla rollerna eller
tillhörigheterna kan kopplas till kunskapsfigurens två sidor. Även om
Kyrklund ställer människans villkor mot en blind natur så kopplar han
vid flera tillfällen samman formaliserande tänke- och uttryckssätt med
ett gudomligt perspektiv. Ett perspektiv ur vilket man kan förutse vad
som skall hända, hålla reda på relevanta preferenser och jämka samman
dessa. Att generalisera, rationalisera, abstrahera och att forma saker ur
en formlös ström av företeelser, framstår hos Kyrklund som ett gudomligt
uppförande.34

Även om denna uppsats i huvudsak talat om en analogi mellan berättaren och Gud,
snarare än författaren och Gud, så ligger Sahlins resonemang mycket nära resultaten
av mina analyser. Genomgående i alla berättelserna har de extradiegetiska berät-
tarna burit gudomliga drag samtidigt som karaktärerna har framställts som full-
ständigt underkastade berättargudens makt. Analyserna har också visat att denna
makt till stora delar hänger ihop med att berättaren/guden, i relation till diegesen/
världen, befinner sig utanför eller ovanför tiden. Medan människans/karaktärens
perspektiv alltid är innestängt i ett begränsat nu (ofta förstärkt genom diskursens
tempus eller någon fiktiv omständighet) så besitter den extradiegetiske berättaren/
guden just förmågan att ”förutse vad som skall hända”, eller till och med ändra på det
som till synes redan har hänt. De fall där berättelsen berättas av en autodiegetisk
berättare (”En privilegierads äventyr”, delar av ”Fuga”) visar kanske allra tydligast på
skillnaden mellan att befinna sig i tiden och utanför den. Att berätta om sig själv,
det vill säga att berätta utan att känna till slutet visar sig vara en omöjlighet med
ödesdigra konskvenser. Överhuvudtaget använder Kyrklund slutets fundamentala
funktion för berättelsen som konstform på ett effektivt vis. Sluten i 8 variationer
är inga upplösningar. Tvärtom har de en tendens att fungera destabiliserande eller
förvirrande. Istället för att erbjuda lösningar, har vi sett hur sluten i 8 variationer
istället fördjupar de tematiska och formella problemen i berättelserna.

Den sammankoppling mellan ”formaliserande tänke- och uttryckssätt” och ett ”gu-
domligt perspektiv” som Sahlin talar om har visat sig vara central i 8 variationer.
Som vi har sett i så gott som alla berättelserna har det det gudomliga perspektivet

34Sahlin, s. 154.
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präglats av en reduktionistisk princip där ett tings eller en varelses identitet bestäms
av dess position i ett system och inte av någon inre egenskap.

Denna tematiks förhållande till en posthumanistisk diskussion och teoribildning
har bara kort nämnts. Det är en relation som dock förtjänar att utforskas närmare.
Dels för att en sådan diskussion skulle kunna tillföra Kyrklundsforskningen kon-
textuell bredd, då mycket av den posthumanistiska reflektionen utgår från den så
kallade kontinentala filosofin, emedan Kyrklunds tänkande framförallt analyserats
utifrån den så kallade analytiska filosofin (Sahlin) eller inom ramarna för en post-
modernistisk diskussion (Widhe). Dels därför att Kyrklund så tydligt ställer frågor
som liknar posthumanismens frågor. Vad är ett subjekt? Vad är mänskligt och vad
är omänskligt? Och vad händer med moralen när dessa kategorier ifrågasätts?

4 Litteraturförteckning

90tal: tidskrift om litteratur & konst, Stockholm, 1990–1

Arrias, Gunnar & Papageorgiou, Vasilis (red.), Skeptikerns dilemma: texter om Willy
Kyrklunds författarskap, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 1997

Arrias, Gunnar, Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund, Litteraturveten-
skapliga inst., Göteborgs univ., Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1981

Florin, Arne, ”Om stilisering och reduktion i Willy Kyrklunds kortprosa.”, Skeptik-
erns dilemma /Vasilis Papageorgiou (red.) ; Gunnar Arrias . . . .,s. 87–103, 1997

Kyrklund, Willy, Berättelser, dramatik, anföranden, artiklar, Bonnier Alba, Stock-
holm, 1996

Kyrklund, Willy, Polyfem förvandlad [Ny utg.], Modernista, Stockholm, 2002

Sahlin, Johan, Om kyrklundheten: värde, kunskap och skrivande i Willy Kyrklunds
Om godheten, Ellerström, Diss. Växjö : Växjö universitet, 2008, Lund, 2008

Schmid, Wolf, Elemente der Narratologie, de Gruyter, Berlin, 2005

Skalin, Lars-Åke, Måsens öga, Narratologiska reflexioner kring Strindbergs novell
”Utveckling”, TFL nr 2–3, 1993

Weizenbaum, Joseph, Computer power and human reason: from judgment to calcu-
lation, Freeman, San Francisco, 1976

Widhe, Olle, ”Jaget och texten: om minne, samtidighet och glömska i Willy Kyrk-

52



lunds prosa”, Tidskrift för litteraturvetenskap (1988)., 2000 (29:2), s. 83–108, 2000

53


	test_title
	Mänskliga och omänskliga perspektiv i Willy Kyrklunds 8 variationer



