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Insekternas litteraturhistoria, del 8

ANDERS NILSSON Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling
GÖRAN SJÖBERG Klintvägen 19, 907 37 Umeå

En röst för de tystade
”I litteraturen såväl som i det ”verkliga
livet” är barn, kvinnor och djur den dunkla
substans ovanpå vilken Civilisationen
fallologiskt reser sig. Att de är Den Andre
(se Lacan o.a.) utgör grunden för språket,
Fadersmålet. Om spelet heter Mannen ver-
sus Naturen, är det ju inte underligt att
spelarna i laget sparkar ut alla dessa icke-
män som inte vill lära sig spelreglerna och
rusar omkring på cricketplanen pipande
och skällande och snattrande!”

Det intellektuella och andliga klimatet i västra
USA innehåller en del speciella drag som är
främmande för oss européer. Där finns hos
många författare och filosofer en kritik av ”det
moderna projektet”, alltså tron på ohejdade
framsteg genom erövrandet av naturen.
Denna kritik utgår ifrån en förening av
zenbuddism, indiansk religion och europeisk
postmodernism. En av författarna med denna
utgångspunkt är Ursula Kroeber LeGuin —
av många ansedd som det största namnet
inom både fantasy- och science fiction-
litteraturen.

LeGuin är dotter till antropologerna Al-
fred och Theodora Kroeber, för en större
publik mest berömda för skildringen av
indianen Ishi, den siste överlevande i Yahi-
stammen. I sina egna böcker ger även hon
röst åt de som dominerats och tvingats till
tystnad i patriarkatets och modernismens
namn — förutom de förföljda
ursprungsbefolkningarna även naturen själv.
Ursula LeGuin kan sägas vara en talesman
i litteraturen för den s.k ”radikala ekologi-
rörelsen” som inkluderar djup-ekologin och
ekofeminismen.

”I kyrkans fruktansvärda självisolering,
denna själens fästning som tornade upp sig
över den Djuriska — Dödliga — Världen
— Helvetet, var det någonting märkligt när
den Helige Franciskus utropade: ”Syster
sparv, broder varg!” Men för Buddha var
det ingenting speciellt med att vara en
hyena eller en apa. Och för de människor
som Civilisationen kallar ”primitiva”,
”vilda” eller ”outvecklade”, små barn
inberäknade, är kontinuiteten, det
ömsesidiga beroendet och gemenskapen i
allt liv och alla existensformer på jorden ett
levande faktum, som medvetandegörs i
berättandet (i myten, ritualen, dikten).”

Ursula K. LeGuin rör sig obehindrat över
genregränserna. Hennes kanske största verk
är den nu klassiska fantasy-cykeln
”Trollkarlen från övärlden” i fyra volymer.
Den samlingsvolym som vi här presenterar
utdrag ur, ”Buffalo Gals and other Animal
Presences” från 1987, innehåller spridda
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främlingen och utnyttjar sina kulturella
uttrycksmedel till det yttersta, men förgäves.

Den avsiktligt kränkande situationen, den
outhärdligt tunga och kvava luften runt
omkring mig, känslan av att alltid vara
iakttagen men ändå aldrig förstådd, allt
detta i förening drev mig in i ett tillstånd
som vi inte har någon beskrivning för. Det
närmaste jag kan föreslå är det sista
mellanspelet i Tiogrindsdrömmen, när alla
utvägar är stängda och dansen blir mer och
mer inträngd tills den exploderar våldsamt
i lodrät riktning. Jag kan inte uttrycka vad
jag kände, men det påminner lite om det.
Än en gång stack det till i mina fötter, än en
gång bombarderades jag med en klick rutten
mat, jag skulle bli tvungen att dansa lodrätt
i all evighet ... Jag tog bort knapparna från
väggen (de lossnade vid ett kraftigt ryck,
precis som blomknoppar), lade dem mitt på
golvet och gjorde min avföring på dem.

Vem är den främmande? Vem är berättaren?
Tolkningen lämnas åt läsaren.

Nästa avsnitt, ”Manuskript funnet i en
myrstack”, som vi presenterar i sin helhet,
ingår i fragmentet ” ’Akaciafrönas författare’
och andra utdrag ur Therolingvistiska
Sällskapets tidskrift” (1974). Här handlar det
alltså om studier av djurens uttrycksmedel —
men i ett annat av avsnitten kommer också
fyto- och geolingvisterna till tals. ”Kan du
fatta ”, kommer fytolingvisten att säga till den
estetiske kritikern, ”att de inte ens kunde tyda
Äggplantsspråket?” Men detta uppslag
överlämnar vi med varm hand till den i vårt
universum ännu endast potentiella serien
”Växternas litteraturhistoria”.

Manuskript funnet i en myrstack
Meddelandena upphittades skrivna med
känselkörtelsekret på acaciafrön som tömts
på sitt innehåll, lagda i rader i slutet på en

noveller och dikter som tillkommit under
perioden 1971—1987. Här ryms både ren
science fiction och bidrag som definitivt inte
är det. Det genomgående temat är djur —
men även den övriga naturen kommer till
tals. Flera av historierna närmar sig snarast
moderna mystiker som Michaux och Borges.
Samlingen finns utgiven på svenska översatt
av Lena Fries-Gedin samma år under titeln
”Koyot-kvinnan och andra djurväsen” (Raben
& Sjögren). Vi skall först presentera några
stycken från novellen ”Labyrinter” (1971).
Berättarjaget har fångats in av en främmande
intelligent varelse och utsätts för kränkande
experiment.

Jag lade redan tidigt märke till att den då
och då rörde sin konstiga vågräta mun i en
följd av ganska fina, återupprepade rörelser,
lite grand likt någon som äter. Först trodde
jag att den gjorde narr av mig, sedan undrade
jag om den försökte uppmana mig att äta
det där osmältbara fodret, sedan undrade
jag om den kunde tänkas kommunicera
labialt. Det föreföll mig vara ett begränsat
och opraktiskt språk för någon som var så
välförsedd med händer, fötter, lemmar, rörlig
ryggrad och allt, men det skulle stämma väl
ihop med hela onaturligheten hos den här
varelsen, tänkte jag. Jag studerade dess
läpprörelser och ansträngde mig för att
härma dem. Den gav inget gensvar. Den
stirrade kort på mig och gick sedan sin väg.

Berättaren försöker att nå kontakt med
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smal, irrande gång som ledde bort från en
av myrkolonins djupare nivåer. Det var
frönas regelbundna ordning som först
tilldrog sig forskarens uppmärksamhet.
Meddelandena är fragmentariska, och
översättningen är approximativ och ytterst
fritt tolkad, men texten förefaller värd
intresse, om inte annat så för dess
iögonfallande brist på likhet med alla de
andra Myrspråkstexter vi känner till.

FRÖN NR 1—13
(Jag skall) inte röra vid känselspröt. (Jag skall)
inte smeka. (Jag skall) slösa på torra frön (min)
själs behag. Man kanske finner det när (jag) är
död. Rör vid detta torra trä! (Jag) ropar! (Jag
är) här!

Alternativt kan detta avsnitt läsas på följande
sätt:

(Låt bli att) röra vid känselspröt. (Låt bli att)
smeka. Slösa på torra frön (din) själs behag.
(Andra) kanske finner det när (du är) död. Rör
vid detta torra trä! (Jag är) här!

Ingen känd Myrspråksdialekt använder
personformer av verben med undantag av
tredje person singularis och pluralis och
första person pluralis. I den här texten
används endast verbens grundformer, så
det finns ingen möjlighet att avgöra huruvida
avsnittet i fråga var avsett att vara en
självbiografi eller ett manifest.

FRÖN NR 14—22
Långa är de grävda gångarna. Längre är de
ogrävda. Ingen gång når slutet på det ogrävda.
Det ogrävda fortsätter längre bort än vi kan gå
på tio dagar (dvs för evigt). Pris ske!

FRÖN NR 23—29
Liksom myran bland främmande fiendemyror
dödas, så dör myran utan myror, men att vara
utan myror är lika ljuvligt som honungsdagg.

En myra som tränger sig in i en annan koloni
än sin egen blir vanligen dödad. Isolerad
från andra myror dör den undantagslöst
efter någon dag. Svårigheten i det här
textavsnittet är ordet/tecknet ”utan myror”,



som vi tolkar i betydelsen ”ensam” — ett
begrepp för vilket inget ord/tecken existerar
i myrspråket.

FRÖN NR 30—31
Ät äggen! Upp med drottningen!

Det har redan förekommit åtskilliga
meningsskiljaktigheter beträffande
tolkningen av frasen på Frö Nr 31. Det är en
viktig fråga, eftersom alla de föregående
fröna endast kan bli fullt förstådda i ljuset av
den här slutliga uppmaningen. Doktor
Rosbone hävdar påhittigt att författaren, en
vinglös fortplantningsoduglig honarbetare,
förtvivlat längtar efter att få bli en bevingad
hane och grunda en ny koloni och att få flyga
uppåt i bröllopsflykten med en ny drottning.
Ehuru texten förvisso medger en sådan
tolkning, är det vår övertygelse att ingenting
i texten stöder den — minst av allt texten på
det omedelbart föregående fröet, Nr 30: ”Ät
äggen!” Den tolkningen är, även om den
förefaller chockerande, utom all diskussion.

Vi tar oss friheten att påstå att
förvirringen beträffande Frö Nr 31 kan tänkas
ha sin grund i en etnocentrisk tolkning av
ordet ”upp”. För oss är ”upp” en ”god”
riktning. Så förhåller det sig inte, i alla fall
inte nödvändigtvis, för en myra. ”Upp” är
visserligen det håll från vilket maten kommer,
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men ”ner” betecknar den plats där man kan
finna trygghet, frid och hem. ”Upp” betyder
den brännande solen, den iskalla natten,
inget skydd i de älskade underjordiska
gångarna, landsflykt och död. Därför påstår
vi att denna märkliga författare, i
avskildheten i sin ensliga tunnel försökte att
med de medel hon hade till sitt förfogande
uttrycka den värsta hädelse en myra kan
tänka sig, och att den korrekta tolkningen av
Fröna Nr 30—31 i mänskliga termer lyder
på följande sätt:

Ät äggen! Ner med drottningen!
Den uttorkade kroppen av en liten

arbetsmyra hittades bredvid Frö Nr 31 när
manuskriptet upptäcktes. Huvudet hade
skilts från mellankroppen, förmodligen ett
verk av de kraftiga käkarna hos en av
kolonins soldater. Fröna, som var
omsorgsfullt ordnade i ett mönster som
liknade ett musikaliskt notsystem, hade inte
rubbats. (Myror av soldatkast är inte läs-
och skrivkunniga, och därför var soldaten
förmodligen inte intresserad av samlingen
oanvändbara frön ur vilka det ätbara
innehållet hade tagits bort). Inga levande
myror fanns kvar i kolonin, som förstördes
i ett krig med en näraliggande myrstack vid
någon tidpunkt efter att Akaciafrönas
författare hade dött.
— G. D’Arbay, T.R. Bardol
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