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Insekternas litteraturhistoria, del 10
Insekternas hypertext – Julio Cortázar och den icke-linjära romanen

GÖRAN SJÖBERG Klintvägen 19, 907 37 Umeå

ANDERS NILSSON Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling

”Och tillbringaren – den var lika grön som
bönsyrsan.”

Små insekter ser ofta ut som tecken – så kan
insekterna i Julio Cortázars novell Bestiarium
ses som symboler, tecken, för något som sker
mellan personerna i berättelsen. En bet-
raktelse över djurens roll i hans verk finns
mycket riktigt också publicerad (1) – förutom
insekter handlar det om axolotler, kaniner,
tigrar och mycket annat.

Bestiarium växer i komplexitet med antalet
genomläsningar. Den är en typisk Cortázar-
berättelse – en labyrint eller ett dataspel med
dolda koder, hemliga spakar och osynliga
hypertextmarkeringar som öppnar någon
betydelse i en annan del av texten. Citaten
här nedan är just från Bestiarium, utgiven på
svenska i novellsamlingen ”Slut på leken”,
Bonniers, 1969 (översättning: Jan Sjögren);
ursprungligen tryckt i ”Bestiario”, 1951.

Bättre med svarta myror än med röda: dom
var större, och vildare. Och sedan att
släppa in en hel massa med röda, och titta
på deras krig genom glaset, när man själv
var alldeles säker. Bara synd att dom inte
krigade. Två myrhögar, en på var sida i
glasburken. Dom fick nöja sig med
att studera de olika myrornas va-
nor, med en särskild anteck-
ningsbok för varje sort.
Men säkert skulle dom
börja kriga snart, nästan
säkert, och då skulle
man kunna titta på
kriget genom glaset, och
ha bara en enda anteck-
ningsbok.

Rema ville ju inte gärna spionera på
dem, ibland gick hon förbi deras rum och
såg dem därinne med sin myrburk, framme
vid fönstret, allvarliga och som förhäxade.
Niño var specialist på att genast peka ut
deras nya gångar, och Isabel fyllde i den
skiss som hon gjort upp med bläck på ett
dubbelark. På Luis inrådan tog de bara
svarta myror nu, och deras myrfarm hade
blivit kolossal, myrorna verkade ursinniga
och arbetade ända tills det blev mörkt,
grävde och flyttade på jorden på tusentals
olika sätt, och gned och gnuggade sina an-
tenner och ben, ilsknade till och rusade
iväg i vild iver, samlades eller spreds åt
olika håll, utan synbar anledning. Isabel

visste inte vad hon
skulle anteck-



na längre, mer och mer lämnade hon
anteckningsboken åt sidan och alle-
sammans tillbragte timmar med att ligga
och studera myrorna och glömde sedan
bort vad de hade sett.

***

Julio Cortázar föddes i Bryssel av argentin-
ska föräldrar 1914 – en intressant antites till
den tidigare bidragsgivaren i denna spalt,
Isidore Ducasse. Cortázar utbildade sig i
Buenos Aires men levde i många år i Frank-
rike fram till sin död 1984. Han översatte bl a
E A Poes samlade prosa till spanska, och
lärde sig nog ett och annat av mästaren
bakom ”Guldbaggen”. Man kan också gan-
ska säkert säga att han påverkats av J L
Borges – som långt i förväg kan sägas ha
beskrivit Internet i sin berättelse ”Biblioteket
i Babel”.

Det är betecknande att också Cortázars
romaner är uppbyggda i en hypertextstruktur
– likt det som i IT-världen kallas html-språk.
Cortázar, Kurt Vonnegut och Thomas
Pynchon har beskrivits som ”en generation
av proto-hypertextförfattare” (2). Detta sätt att
skriva är allra tydligast i romanen ”Hoppa
hage” (Rayuela, 1963)(3, 4, 5). I denna kan
kapitlen läsas i ett antal olika följder, allt efter
läsarens val. En som föreslås av författaren
är linjär och slutar med kapitel 56, en annan
är hypertextuell och börjar med kapitel 73.
Dessa kan sedan kombineras på oräkneliga
vis. Romanen som medium är alltså inte
förutbestämd att vara linjär, och i själva verket
finns många exempel på detta såväl i tryckta
verk som i datamedia (6).

Händelserna i Bestiarium ses ur flickan
Isabels perspektiv. Hon skickas av sina
föräldrar för att tillbringa sommaren hos en
familj på landet. Tillsammans med barnet
Niño samlar hon myror, bönsyrsor och syrsor
i burkar. En mystisk tiger stryker omkring i
huset och trädgården och hindrar familjen
från att röra sig fritt. Något outtalat finns bland
de vuxna – två bröder och en kvinna – Niños

far, mor och farbror.

Hela middagen blev som en enda maske-
rad sedan, en stor lögn, Luis trodde att
Niño grät för att han fått en örfil, och Nene
stirrade på Rema som om han tänkte
befalla henne att vara tyst. Isabel märkte
hans vackra men hårda mun, med dom
mycket röda läpparna; i skymningen nu var
hans läppar ännu rödare, hon kunde se
tänderna som glittrade. Från tänderna
utgick det ett svampaktigt moln, en grön
triangel, och Isabel blinkade för att få bort
den där synen, och då dök mamma och Inés
upp igen i sina gula handskar; Isabel tittade
på dem en stund och tänkte på myrkolonin:
den fanns där men hon kunde inte se den;
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de gula handskarna fanns där inte, ändå
kunde hon se dem, precis som mitt på
dagen. Det verkade underligt, tyckte hon,
hon kunde inte få syn på myrkolonin, i
stället kände hon det som om den varit en
sorts tyngd, en sorts tätt, levande rum. Hon
kände det så intensivt att hon gav sig till
att leta efter tändstickorna, efter ljuset på
nattduksbordet. Myrkolonin hoppade då
fram ur intet, insvept i skiftande skuggor.
Isabel närmade sig med ljuset i handen.
Stackars myror, dom skulle väl tro att det
var solen som gick opp. När hon kunde se
en av glassidorna blev hon rädd; myrorna
hade fortsatt att arbeta i mörkret. Hon såg
dom komma och gå, om varandra, i en
tystnad som var synlig, direkt gripbar. De
arbetade på därinne som om de ändå inte
hade förlorat allt hopp om att kunna
komma ut.

***

Förgrunden i novellen är alltså insektssam-
landet, barnens myrkoloni. Allt annat är bara
skissat, anat, outsagt som det brukar vara i
den obegripliga vuxenvärlden. Riktigt tydlig
blir inte heller historiens upplösning, ens för
läsaren, men att något våldsamt kan förvän-
tas framgår av händelserna bland insekterna:

Det var en sådan kväll som hon tyckte om,
surrande insekter, dimma, uppvärmt bröd
och flan med vaniljsås och korinter. Hun-
darna nere vid ån skällde hela kvällen och
en väldig bönsyrsa kom inflygande och
landade på spishyllan och Niño hämtade
ett förstoringsglas och de satte en stor kupa
över henne och retade henne för att få
henne att visa sina praktfulla vingfärger.
”Släpp ut krypet”, sa Rema. ”Jag blir illa-
mående bara jag ser det.”
”Det är ett mycket vackert exemplar”, sva-

rade Luis. ”Titta så hon följer min hand
med ögonen. Det är den enda insekt som
kan vrida på huvudet.”
”Vilken förbaskad kväll”, sa Nene, bakom
sin tidning.
Isabel skulle helst ha velat halshugga bön-
syrsan, ge den ett klipp med saxen och se
vad som då skulle hända.
”Låt den vara kvar”, bad hon Niño. ”I mor-
gon kan vi släppa in den till myrorna så
får vi se vad dom gör.”

***

Till sist ett stycke ur en annan hypertextbok,
”Kronoper och famer”, Fischer 1991 (över-
sättning av Karin Sjöstrand; ursprungligen
”Historias de cronopias y de famas” 1962),
som är en samling av noveller, eller möjligen
prosadikter, eller spelar det någon roll? Vad
är för övrigt kronoper och famer? Här följer i
vilket fall ”Instruktion i att döda myror i Rom”:

Myrorna kommer att förgöra Rom, har det
sagts. Det är mellan stenhällarna de kry-
per. Säg oss, varginna, vad är detta för följe
av ädla stenar som snittar upp svalget på
dig? Någonstans ifrån kommer fontän-
ernas vatten, de levande skiffren, de
skälvande kaméfigurerna som i den mörka
natten viskar om historien, dynastierna och
åminnelsefesterna. Det gäller att finna hjär-
tat som får fontänerna att pulsera för att
skydda det mot myrorna och organisera en
räddningsrit i den här staden, där blodet
sväller, där ymnighetshorn reser sig som
händerna på en blind för att framtiden skall
kunna slipa av tänderna mot bergen och
släpa sig fram spak och kraftlös, helt utan
myror.

Först skall vi ta reda på var fontänerna
finns belägna, vilket är lätt, ty på stads-
planernas färgade kartor, på kartorna med
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monumenten utritade, har också fontäner-
na vattenstrålar och kaskader i himmels-
blå färg. Man måste bara söka noga efter
dem och rita en ring omkring dem – med
blå penna, inte röd, eftersom en bra karta
över Rom är röd som Rom. Över det röda,
som är Rom, kommer blåpennan då att
märka ut ett violett område runt varje källa,
och sedan kan vi vara förvissade om att vi
funnit dem alla och att vi fått vetskap om
hur vattnet förorenar sig.

Svårare, mer känslig och grannlaga
är uppgiften att tränga igenom den
ogenomskinliga stenen under vilken
kvicksilverådrorna ringlar sig, tålmodigt
försöka tolka varje fontäns symbol, hålla
förälskad vaka invid de kejserliga urnorna
under nätter med genomträngande mån-
sken, tills allt detta gröna viskande, allt
detta bubblande som av blommor får
vattnens lopp, sammanflödena, de andra
gatorna, de levande, att framträda. Och
utan att vila följa dem med spön av hassel-
trä i form av en klyka eller en triangel, med
två spröt i varje hand, med ett enda mellan
de slappa fingrarna, men allt detta utan att
karabinjärerna eller det vänligt misstrogna
folket ser det, följa Quirinalen, gå uppför
Campidoglio, skrikande springa utmed
Pincio, orörlig som ett eldklot förskräcka
ordningen på Piazza Esedra, och sålunda
dra fram de underjordiska flodernas no-
menklatur ur markens dova metaller. Och
inte be någon om hjälp, någonsin.

Sedan kommer man att kunna se hur
ådrorna i handen av flådd marmor harmo-
niskt löper omkring i konstfull lek för att
vattnet så behagar, tills de så småningom
närmar sig varandra, flyter samman, flätas
hop, växer till artärer, obevekliga breder
ut sig på stora torget, där trumman av fly-
tande glas dunkar, ursprunget till de

ofärgade glasen, den djupa hästen. Och vi
kommer då att förstå var det finns, i vilket
skikt i kalkvalven, bland små lemurskelett,
vattnets hjärta pulserar i sin takt.

Det kommer att bli svårt att få vetskap,
men vi kommer att få veta. Då skall vi döda
myrorna som traktar efter fontänerna, vi
skall bränna gallerierna som dessa skräm-
mande gruvarbetare väver för att komma
närmare Roms hemliga liv. Vi skall döda
myrorna enbart genom att komma först till
huvudfontänen. Och dystert lyckliga skall
vi fly med ett nattåg från hämndlystna
furier, förväxlade med soldater och nunnor.

***

Referenser till WWW
(1) http://mordor.seci.uchile.cl/facultades/
filosofia/anuario/ANUA-12.html
(2)http://www.duke.edu/~dnorris/dnfront.html
(3) http://jefferson.village.virginia.edu/elab/
hfl0117.html
(4)http://www.duke.edu/~dnorris/
timesarrow.html
(5)http://www.crl.com/~subir/cortazar/
hopsc.html
(6) http://jefferson.village.virginia.edu/elab/
hfl0241.html

”Jag har noga och samvetsgrant under flera
somrar studerat myrliv trots att jag egent-
ligen borde ha ägnat mig åt nyttigare saker,
och jag kan inte erinra mig att jag ännu
påträffat en levande myra som ägt mera
förnuft än en död”
”Det är alldeles obegripligt att en så ge-
nomgående humbug och bedragare som
myran har kunnat lura så många begåvade
människor och under så många århundra-
den åtnjuta allmänt anseende utan att nå-
gonsin bli avslöjad och framställd i sin
rätta dager.”

Mark Twain
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