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Om ondskans Attenborough
“Il n’est pas bon que tout le monde lise les
pages qui vont suivre....Par conséquent, âme
timide, avant de pénétrer plus loin dans de
pareilles landes inexplorées, dirige tes talons
en arrière et non en avant.” I inledningen till
sin prosadiktcykel Maldorors sånger varnar
Isidore Ducasse, kanske med visst fog, den
känslige läsaren för att fortsätta läsningen.

Maldorors sånger kan för en nutida norr-
ländsk  läsekrets närmast beskrivas som en
föregångare och kanske också förebild för
Äldreomsorgen i övre Kågedalen. Detta nutida
västerbottniska verk utgavs ju under pseudo-
nym, och så även Ducasse’s “sånger”, näm-
ligen under namnet hertigen av Lautreamont.
Ducasses inträngande målning från 1868-69
om den koncentrerade ondskan blev ett
halvsekel senare en närmast helig skrift för
surrealisterna, och kan än i dag ses som ett
förebådande om modernismen; eller kanske
snarare om postmodernismen.

Ducasse föddes 1846 i Montevideo, Uru-
guay, av franska föräldrar, flyttade till Frankrike
för att gå i skola, men ägnade sig snart mest
åt nattliga vandringar i Paris och ett besatt
författarskap. Han försvann från såväl littera-
turhistorien som denna värld redan 1870
men hade då redan hunnit ta avstånd från sitt
första verk. Fastän tryckt 1869 spriddes
Maldorors sånger inte i Frankrike, pga utgiv-
arens rädsla för sedlighetscensuren, utan
först i en belgisk upplaga 1874.

I Frankrike kom den sedan inte ut förrän
1890. I Sverige utgavs “sångerna” i sin helhet
först 1972, av Bo Cavefors, men då med
kongeniala illustrationer av Ragnar von Hol-
ten. Tidigare hade enstaka sånger ingått i
olika surrealistiska antologier och ett urval
utgivits av Fib’s lyrikklubb 1968.

Djuren spelar en avgörande roll i Mal-
dorors sånger. Ducasse var väl påläst i
naturhistorien och kanske också en intres-

serad fältbiolog. Flera avsnitt om fåglarnas liv
- om stararnas och gladornas flykt, och om
näbbens byggnad hos pelikaner och kalkoner
- är nästan ordagrant “samplade” ur dr Chenus
Encyclopédie d’Histoire Naturelle från 1853.
Likt en artonhundratalets Attenborough dyker
Maldoror/Ducasse upp än på Färöarnas
fågelberg, än vid Rio de la Plata, än bland
kaskeloter och bläckfiskar i havsdjupen, eller
bland kondorer i Anderna. En artlista över de
djur som förekommer i Maldorors sånger
skulle bli mycket lång. Lusen förekommer
oftare i “sångerna” än de flesta djuren, och
den har som ni snart skall märka också
betygats den stora äran av ett helt eget
kapitel.

Det finns en insekt som människorna livnär
på sin bekostnad. De är inte skyldiga den
något; men de är rädda för den. Denna
insekt, som inte tycker om vin utan föredrar
blod, skulle, om man inte tillfredsställde
dess legitima behov, vara i stånd att genom
ockult makt bli lika stor som en elefant och
trampa sönder människorna som sädesax.
Det är också tydligt att den respekteras, att
den omges med en krypande vördnad, att
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den värderas högre än de andra djuren i
skapelsen. Man ger den sitt huvud till tron,
där den med stor värdighet borrar in sina
klor i hårrötterna. Senare, när den ätit sig
fet och uppnår framskriden ålder, knyter
man an till bruket hos ett forntida folk och
dödar den för att bespara den ålderdomens
härjningar. Man bereder den en storartad
begravning, likt en hjälte, och kistan i
vilken den förs direkt till den öppna graven
bärs på axlarna av de främsta medborgarna.
Över den fuktiga mullen, som dödgrävaren
med finurlig spade kastar upp, knyter man
samman färgrika fraser om själens odöd-
lighet, om livets intighet, om försynens
outgrundliga vilja, och marmorn sluter sig
för alltid över denna strävsamma existens
som nu bara är ett kadaver. Mängden
skingras, och natten tövar inte att sänka
sina skuggor över kyrkogårdens murar.

Men trösta er, människobarn, över denna
smärtsamma förlust. Här kommer hans
oräkneliga familj, som han frikostigt har
testamenterat till er för att er förtvivlan
skall kännas mindre bitter och liksom

mildrad av den angenäma närvaron av
dessa folkilskna missfoster som längre fram
blir de mest praktfulla löss, begåvade med
en frappant skönhet, vidunder med en allyr
av vismän. Under sin moderliga vinge har
den ruvat åtskilliga dussin av sina högt
älskade ägg i ert hår, som torkat ut under
det ursinniga sugandet från dessa fruktans-
värda främlingar. Den tid har hastigt nog
kommit då äggen har kläckts. Var inte
oroliga, de kommer snart att växa till sig,
dessa ungdomliga filosofer, under loppet
av detta förgängliga liv. De kommer att
växa till den grad att de kommer att låta er
känna av det med sina klor och sina sug-
munnar.

Ni vet ju inte, ni människor, varför de
inte äter upp benen i skallen på er utan
nöjer sig med att med sitt pumporgan
extrahera kvintessensen av ert blod. Ett
ögonblick bara, jag skall tala om det för er:
det är därför att deras krafter inte räcker
till. Var förvissade om att ifall deras käkar
var avpassade efter omfattningen av deras
gränslösa begär, så skulle hjärnan, ögonens
näthinna, ryggraden, hela er kropp bli
uppslukad. Som en vattendroppe. Ta en
ung tiggare från gatan och observera genom
ett mikroskop en lus i verksamhet på hans
huvud; rapportera sedan till mig. Tyvärr är
de små, dessa de långa hårsvallens stråt-
rövare. De skulle knappast duga till rek-
ryter; ty de har inte den erforderliga kropps-
längd som lagen föreskriver. De tillhör de
kortskankades lilliputanska värld, och de
förblindade tvekar inte att hänföra dem till
de försvinnande små. Stackars den kaske-
lott som råkar i strid med en lus. Han skulle
bli uppslukad i en handvändning trots sin
storlek. Inte ens svansen skulle bli kvar för
att framföra nyheten. Elefanter låter sig
klappas. Inte så lusen. Jag råder er inte att
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pröva på detta farliga experiment. Akta er,
om er hand är hårbevuxen, eller om den så
bara består av kött och ben. Era fingrar är
prisgivna. De kommer att malas sönder
som om de var utsatta för tortyr. Huden
försvinner som genom ett sällsamt trolleri.
Lössen är oförmögna att sätta allt det onda
i verket som deras fantasi bär i skölden.
Om ni finner en lus i er väg, passera den
hastigt och slicka den inte över tungans
papiller. Ni kunde lätt råka ut för en olycka.
Sådant har förekommit. Stor sak, jag är
redan nöjd med omfattningen av det onda
den tillfogar dig, o människosläkte; det
hindrar inte att jag gärna skulle se att det
blev mer.

Hur länge skall du framhärda i din
maskätna kult av denne gud, som är oemot-
taglig för dina böner och för de frikostiga
gåvor du frambär som försoningsoffcr?
Titta bara, denne skräckinjagande manitou
är inte alls tacksam för de stora skålar av
blod och hjärnsubstans som du utgjuter på
hans altare, som är pietetsfullt smyckade
med blomstergirlander. Han är inte alls
tacksam . . . ty jordbävningar och orkaner
härjar oavbrutet sedan alltings begynnelse.
Och likväl, vilket är ett skådespel värt att
lägga märke till, ju mer kallsinnig han
visar sig, desto mer beundrar du honom.
Det är tydligt att du misstror hans attribut,
som han håller dolda; men din slutledning
stöder sig på den reflexionen att endast en
gudomlighet med outsäglig makt kan visa
sådant förakt gentemot de trogna som
efterlever hans religion. Det är av den
orsaken som det i varje land finns olika
gudar, krokodilen här, glädjeflickan där;
men när det gäller lusen, så knäfaller folk
unisont i den solenna förgården framför
den oformliga och blodtörstiga idolens
piedestal, svär vid hans heliga namn och

kysser utan undantag de kedjor som håller
dem i slaveri. Det folk som inte hörsam-
made sin egen kryparinstinkt utan gjorde
min av att resa sig, skulle förr eller senare
försvinna från jorden, som ett höstlöv,
förintat av den obönhörlige gudens hämnd.

O lus med dina skrumpnade pupiller, så
länge floderna tömmer ut sina fall i havets
djup; så länge stjärnorna graviterar i sina
utstakade banor; så länge den ljudlösa
tomheten inte har någon horisont; så länge
mänskligheten river upp sina egna flanker
genom förödande krig; så länge den gud-
omliga rättvisan slungar sina hämnande
blixtar mot detta egoistiska klot; så länge
människan misskänner sin skapare och
bespottar honom, inte utan skäl och med en
underton av förakt, kommer ditt herravälde
över världsalltet att vara tryggat och din ätt
kommer att fortplanta sin avkomma till
sekel. Jag hälsar dig, uppgående sol, him-
melske befriare, du mänsklighetens osyn-
lige fiende. Ge också i framtiden oren-
ligheten befallning att förmäla sig med den
i skamlösa omfamningar och avge hög-
tidliga löften, som inte bara skrivs i sanden
att förbli dess trogna älskarinna i all evig-

het. Kyss någon gång
hennes klänningsfåll
till åminnelse av de
betydelsefulla tjänster
som denna stora kur-
tisan aldrig har för-
summat att göra dig.
Om hon inte förförde
mänskligheten med
sina otuktiga bröst,
skulle du förmodligen
inte kunna fortleva, du
som är frukten av den-
na ändamålsenliga och
följdriktiga parning. O
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orenlighetens son! säg till din mor att hon
äventyrar sin existens om hon överger
mänsklighetens läger för att vandra på
ödsliga vägar, ensam oeh utan beskydd.
Måtte hennes sköte som i nio månader hyst
dig inom sina doftande väggar förnimma
ett ögonblick av ängslan vid tanken på de
faror som vid ett sådant steg hotar den
späda avkomman, som är så tyst och så
snäll men redan kallblodig och grym.
Orenlighet, drottning över världsvälden,
låt anblicken av hur musklerna på din
uthungrade livsfrukt oförmärkt växer sig
starkare dröja kvar inför mitt hats blickar.
Du vet att du för att nå detta syfte bara
behöver trycka dig ännu tätare intill sidan
på mänskligheten. Du kan göra det utan att
det är stötande för anständigheten, eftersom
ni sedan länge är gifta med varandra.

För min del vill jag bara säga, om det
tillåts mig att foga ett par ord till denna
lovsång, att jag har låtit iordningställa en
grav med tjugo kvadratmils omfattning
och med motsvarande djup. Där vilar i
oren jungfrulighet en levande myriad av
löss. Den täcker gravens botten och borrar
sig sedan ormlikt åt alla håll i täta band-
formade kordonger. Så här har jag burit
mig åt för att åstadkomma dessa konst-
gjorda malmådror. Jag ryckte loss en lus-
hona ur mänsklighetens hår. Man såg mig
lägra henne under tre nätter i följd, och så
slängde jag ned henne i graven. Den män-
skliga befruktningen, som i andra fall hade
varit utsiktslös, blev denna gång tillstyrkt
av ödet, och sedan några dagar förflutit såg
tusentals missfoster dagens ljus som en
kompakt härva av krälande materia. Denna
vämjeliga härva blev med tiden alltmer
kolossal på samma gång som den antog
kvicksilvrets konsistens, och delade sig i
en mångfald förgreningar som för när-

varande livnär sig genom att äta upp var-
andra inbördes (nativiteten är större än
dödligheten), när jag inte slänger åt dem
någon nyfödd bastard vars mor önskar hon
vore död, eller en arm som jag just huggit
av på någon ung flicka, nattetid, med
kloroformens hjälp. Vart femtonde år min-
skar de populationer av löss, som livnär sig
på människan, på ett anmärkningsvärt sätt
i antal och förutser själva såsom oundviklig
den nära förestående tidpunkten för sin
fullständiga förintelse. Ty människan, som
är intelligentare än sin fiende, är på god
väg att besegra honom. Alltnog, med en
infernalisk spade som stegrar mina krafter
gräver jag ur denna outtömliga fyndighet
upp block av löss, stora som berg, styckar
dem med yxhugg och forslar under mörka
nätter in dem i städernas artärer. Där, vid
beröringen med den mänskliga tempera-
turen, löser de upp sig som under de första
dagar då de tog gestalt i de underjordiska
malmådrornas vindlande gruvgångar, gräv-
er sig ett läger i gruset och strålar ut i
rännilar bland bostäderna, som fördärv-
bringande andeväsen. Husets gårdvar skäl-
ler dovt, ty det tycks honom som om en
härskara av okända varelser trängde in
genom väggarnas porer oeh bar fasan med
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sig till de sovandes huvudkuddar. Kanske
har också ni, åtminstone en gång i ert liv,
hört den sortens smärtfyllt utdragna skall.
Med sina vanmäktiga ögon försöker han
genomtränga nattens mörker; ty hans hund-
hjärna vet varken ut eller in. Detta sorl
irriterar honom, och han känner att han är
förd bakom ljuset. Miljontals fiender an-
griper på detta sätt stad efter stad som moln
av gräshoppor. Så fortgår det i femton år.
De kommer att bekämpa människan och
tillfoga henne svidande sår. När denna
tidrymd har förflutit skickar jag nya. När
jag krossar blocken av levande materia
kan det förekomma att någon skärva är
hårdare sammanpressad än de andra. Dess
atomer kämpar i raseri för att luckra upp
det massiva gyttret, så att de kan komma i
väg och plåga mänskligheten; men den
sammanhållande kraften är så stor att den
motstår dessa försök. Genom en sista
förtvivlad konvulsion framkallar de ett
sådant tryck att stenen, som inte gärna kan

spränga sina levande cellkärnor, av sig
själv slungas högt upp i luften som vid en
explosion och sedan faller ned igen och
borrar sig djupt ner i marken. Bonden som
går i sina funderingar blir understundom
varse en meteorsten som klyver rymden
vertikalt och störtar ned i en majsåker. Han
vet inte varifrån stenen kommer. Men nu
har ni fått förklaringen till fenomenet, kort
och koncist.

Om jorden var helt täckt av löss, som
havsstranden av sandkorn, skulle män-
niskosläktet förintas under fasansfulla plåg-
or. Vilket skådespel! Orörlig, på ängla-
vingar, svävar jag i skyn för att betrakta
det.

Översättning: Carl-Henning Wijkmark.
Till sist ett slutord: “Och du, unge man,
förtvivla inte; ty du har en vän i vam-
pyren, fastän du tror motsatsen. Om
du tar med acarus sarcoptus, som
framkallar skabb, så har du två vänner!”
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