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Forord 
 

Denne masteroppgaven er blitt til som resultat av pendling mellom periferi og sentrum, 

mellom boligen i Kristiansand og universitetssenteret på Blindern. I den anledning vil jeg 

takke familien i Kristiansand og samboeren Anders for stimulerende samtaler på 

hjemmefronten. En stor takk går også til vennene og samtalepartnerne Mariann, Mette og 

Gunnhild. Samtidig vil jeg takke professor Irene Iversen for lærerike hovedfagsseminarer om 

feministisk litteraturteori og verdenslitteratur. En særlig takk går til professor og veileder 

Tone Selboe for oppmuntring på oppgaveseminar og stimulerende tilbakemelding på utkast. 

Blant annet på grunn av deres innsats blir masterstudiet stående som et høydepunkt for mine 

studier ved Institutt for litteratur. Men det er også grunn til å takke bibliotekarene ved 

Universitetet i Agder for velvilje og hjelp til lån etter lån.  

 

For øvrig er det min mening, etter nærkontakt med den eksperimentelle romanen The Waves, 

at forskningen på Virginia Woolfs forfatterskap bare er i sin begynnelse. 

 

 

Anne Bustø 

Kristiansand 

20.12.08      

3 
 



Sammenfatning 
 
I denne masteroppgaven forsøker jeg å beskrive og karakterisere trekk ved Virginia Woolfs 

eksperimentelle roman The Waves, særlig slike som gjør det mulig å forvandle den 

konvensjonelle romantradisjonen den befinner seg i forlengelsen av. Oppgaven går ut på å 

vise at patriarkalske og imperialistiske søylekonstruksjoner med utgangspunkt i stabile 

mannlige helteidealer, blir forvandlet til androgyne og sammensatte bølgekonstruksjoner som 

lar mange motsetningsfylte trekk ved omgivelsene vise seg underveis i den fortellende 

prosessen. Jeg organiserer og gjennomfører lesningen med støtte blant annet i Homi K. 

Bhabhas lesninger av vestlige kolonitekster i samlingen The Location of Culture. Her viser 

han at lukkete koloniale diskurser kan åpnes gjennom parodisk gjentagelse når lesningen 

legger vekt på å forsinke og forskyve hybride bilder. Gjennom nær lesning av teksten forsøker 

jeg å finne belegg for påstanden om at det foregår en lignende utvikling i romanen, fra 

intensiv gjentagelse av kjent mening, gjennom uthuling av slik mening til spontan utvidelse 

av perspektivet. Denne utviklingen belyser jeg så i detalj for fire nivåer i teksten, nemlig 

fortellerholdning, narrative mønstre, persepsjonsformer og identitetskonstruksjoner. 

Lesningen viser at en allvitende, kontrollerende og målrettet fortellerholdning her blir 

forvandlet til en deltagende fortellerholdning som trer i vekslevirkning med andre fortellere 

og fortellinger underveis i fremstillingen. Sammenhenhende og sentrerte narrativer forvandles 

til mange delfortelliger som fordobler og forskyver narrativene slik at de tar nye retninger. 

Tvangsmessig innordning av ulike inntrykk under en gitt hierarkisk orden, forvandles til 

gjensidig avhengig utveksling mellom forskjellige parter. Og lukket selvspeiling av mannlige 

og imperiale idealer om å være selvstyrt og selvforsynt, forvandles til spontane, androgyne 

performative prosesser som underveis åpner seg for nye inntrykk fra andre. 

 En slik lesning gjør det mulig å vise at The Waves forvandler viktige trekk både ved 

den konvensjonelle biografien og romanen som sjanger. Viktoriatidens biografisk orienterte 

romaner var opptatt av å bekrefte mannlige og imperiale idealer for kjernepersonligheten. 

Virginia Woolf parodierer slike mønstre slik at romanen forvandler seg til en moderne 

fenomenologisk fremstilling. Her foreligger en gjensidig avhengig sammenheng mellom 

interesse, narrativ, persepsjon og identitet. Den bølgende performative prosessen er blandet og 

mangfoldig og motarbeider på den måten ferdig definerte bilder av det egne og den andre, 

samtidig som den lar nye trekk finne sin form gjennom skiftende møter underveis.           
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When the white arm rests upon the knee it is a triangle; now it is 
upright – a column; now a fontain, falling. It makes no sign, it 
does not beckon, it does not see us. Behind it roars the sea. It is 
beyond our reach. Yet there I venture” (Woolf 1992: 104)1 

 

1 Innledning 

1.1 Representasjonsmåte i forandring (emneområde) 

I denne undersøkelsen ønsker jeg å studere selvrefleksive trekk ved en moderne roman, og 

hvordan romanen forandrer tradisjonen den selv bygger sin fremstilling på. Dermed er jeg 

samtidig opptatt av å studere romanens samspill med sin litterære, kulturelle og 

samfunnsmessige kontekst. Fiksjonsfortellinger bruker og gjentar språk, bilder og narrative 

mønstre kjent fra omgivelsene, og gjør det på måter som bekrefter eller forandrer disse. Både i 

litteraturen og omgivelsene finnes det en nær kobling mellom ideologiske interesser, bruk av 

narrative mønstre, måter å persipere verden på og måter å konstruere personlig identitet på. 

Men der mer tradisjonelle fremstillinger oftest ser det som sin oppgave å bekrefte kjente 

forestillinger og idealer gjennom mer entydige fremstillinger, gjentar mange flertydige 

moderne fiksjonsfortellinger kjente mønstre på måter som forandrer disse. Nettopp dette 

oppbruddet fra tradisjonelle, entydige og bekreftende fremstillinger utgjør fokus for 

undersøkelsen.  

Studien skiller seg fra mange andre som er opptatt av å beskrive stabile og 

allmenngyldige forhold i teksten, omverdenen eller i deres gjensidige bekreftelse av 

hverandre. Slike studier kan dreie seg om å kartlegge relativt tidløse uttrykk i teksten isolert 

sett, eller det kan være tale om redusere teksten til utrykk for kulturelle og samfunnsmessige 

forhold i samtiden. I denne sammenhengen er det meningen å undersøke mer i detalj hvordan 

romanen utgjør et relativt selvstendig imaginært rom som åpner for forandring av etablerte 

uttrykk og forestillinger innenfor en enhetlig, men ensidig tradisjon.  

 Oppgaven går altså ut på å beskrive sider ved den selvrefleksive romanens oppbrudd 

fra tradisjonelle former og idealer. Dermed nærmer arbeidet seg et sentralt problemområde i 

nyere litteratur og litteraturforskning som angår det språklige kunstverkets evne til å 

representere erfaringsverdenen. På 1800-tallet oppfattet mange romanen som et gyldig 

symbolsk uttrykk for en åndelig eller materiell orden, ved at det språklige uttrykket 

korresponderte med virkeligheten som det representerte og imiterte. Men bildet er ikke 

                                                 
1 Woolf, Virginia The Waves Penguin Books, London 1992 
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entydig, for eksempel peker naturalisten Flaubert fremover mot modernismen når han utvikler 

sin egenartete form for fri indirekte tale. Den alminnelige oppfatningen forandrer seg på 

1900-tallet hvor virkelighetsbildet blir mer motsetningsfylt enn før og det språklige og 

litterære uttrykket mindre transparent og mer tvetydig. Det skjer samtidig med at bevisstheten 

øker om at diskursive mønstre bestemmer hva som får oppmerksomhet i enhver fremstilling. 

For noen forfattere foregår det en gradvis utvikling fra konvensjonelt representerende romaner 

til mer selvrefleksive og eksperimentelle utkast til indirekte representasjon av erfaringen. 

Virginia Woolfs forfatterskap utvikler seg i noen grad på denne måten.  

 I lesningen av romanen The Waves er det meningen å vise at den reflekterer kritisk 

over den vestlige litteraturens evne til å representere erfaringer i moderne tider, både for menn 

og kvinner, så vel som for vestlige og ikke-vestlige individer. Samtidig er det en viktig 

oppgave å vise hvordan romanen gjentar gamle representasjonsformer slik at de uthules og på 

denne måten forløser nye og annerledes performative prosesser. En rask gjennomlesning 

avdekker snart at tradisjonelle former gjentas på parodierende vis, dermed uthules 

meningsfylden i overleverte mønstre. Men denne virksomheten forløser på samme tid mange 

nye måter å gestalte inntrykkene fra motsetningsfylte omgivelser på.  

 

1.2 Moderne romaneksperiment (materiale) 

Virginia Woolfs roman The Waves fra 1931 blir i flere litteraturhistoriske fremstillinger 

omtalt som et viktig modernistisk verk som markerer oppbrudd fra 1800-tallets 

konvensjonelle romanformer og er med på å innlede en ny epoke med mer fenomenologisk 

orienterte fremstillinger. Verket oppfattes som et av de mest eksperimentelle i forfatterskapet 

så vel som i modernistisk romankunst for øvrig. Romanen bygger på romantisk og realistisk 

tradisjon fra forrige århundre, men gjentar denne tradisjonen på måter som sprenger rammene 

for slike fremstillinger. Og det skjer i mellomkrigstiden hvor etablerte kjønnsroller er i 

forandring og gamle imperier mister makten. Andre tegn på forandringer finnes i samtidens 

atomfysikk hvor man oppdager at lys kan beskrives både som partikkel og bølge på samme 

tid. I kubistisk malerkunst brytes det allment aksepterte sentralperspektivet opp i 

mangefasetterte fremstillinger. Forandringer forekommer på mange områder samtidig, men 

det behøver ikke å lede frem til noen forestilling om at romanen utgjør en form for totalkunst 

som uttrykker samtidens livsfølelse på fullgyldig vis. En rimelig oppfatning vil i stedet være 

at romanen på sitt særlige felt er opptatt av å finne frem til nye og blandete former som i 

større grad åpner for å uttrykke sammensatte inntrykk fra en verden i forandring.  
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 Et overflatisk blikk på romanen røper at den blir til som et forsøk på å bryte ut av og 

overskride kjente fortellerkonvensjoner. Uten noe plot i vanlig forstand, kommer boken i 

stedet til å henlede oppmerksomheten på særtrekk ved sin alternative fremstillingsform. Her 

gjengis sammenhengende biografiske fremstillinger på måter som uthuler meningen i dem. 

De splittes underveis opp til mange ulike versjoner som gir glimt av forskjellige inntrykk i 

vekslende samspill med andre. De seks hovedpersonenes tidlige fortellinger om den syvende, 

nemlig Percival, følger tradisjonelle mønstre for biografiske fremstillinger De seks forsøker å 

forene historiene sine i en sammenhengende hyllest til den mannlige, høviske og heroiske 

ridderen, som både menn, kvinner og folk fra andre nasjoner bør underkaste seg og se opp til. 

Men disse forsøkene på å etterligne gamle helteepos eller romanser i en ny tid motsies når 

hesten til Percival snubler og han faller i bakken og dør. Neste gang de samles for å hylle ham 

er kilden til deres historier borte, dermed også det felles utgangspunktet, sentrumet og målet 

for fremstillingen deres. Samtidig aner blant andre historiefortelleren Bernard at fraværet av 

inspirasjonskilden og idealet åpner for andre og mindre fasttømrede fremstillingsformer. De 

seks som er samlet for å hylle den døde Percival, fungerer nå som kronblader omkring et tomt 

sentrum. Forbindelseslinjer på kryss og tvers mellom dem kommer til å utgjøre deres 

mangefasetterte fremstilling av personen hver av dem bare kjenner enkelte sider av. Og 

Bernard gir i siste kapittel i romanen slipp på oppgaven med å skape en sammenhengende 

historie av de seks personenes liv, som skal gi den endelige forklaringen på hvem de er. 

Percival og senere Rhodas død er med på å forløse ny innsikt. Nå blir han i stedet tilhenger av 

”det lille språket”, hvor han på mer spontant vis gjengir glimt av mer og mindre tilfeldige 

møter mellom personer og omgivelser. Han oppdager i siste kapittel en paradoksal sannhet, 

idet han forlater kravet om fullstendig og endelig beskrivelse, oppstår et mangfold av former 

som rommer svært forskjellige inntrykk av den andre. Da har også hans egen fremstilling fått 

mer preg av den anonyme fortellerens metaforiske og mangefasetterte fremstilling i romanens 

mange mellomspill og monologer. Og uten noen fast norm utenfor eller i fortellingen, blir 

romanen til gjennom gjensidig avhengige møter mellom skiftende fortellere, metaforer og 

møter. Konturer av personer og situasjoner oppstår underveis, uten at karaktertrekk blir 

endelig stadfestet. Perspektivet på begivenhetene skifter og horisonten veksler, slik avdekkes 

og tildekkes stadig nye sider ved enkeltpersoner som hele veien forvandles i møte med andre. 
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1.3 Gjentagelse eller forandring? (problemstilling) 

Når representasjonsmåte i forandring utgjør emneområdet og The Waves brukes som 

eksempel på moderne romaneksperiment, oppstår det en rekke interessante spørsmål som 

krever nærmere avklaring. En ramme for den videre undersøkelsen kan gis med spørsmålet: 

”Hvordan foregår forvandlingen fra eldre, tradisjonelle romankonstruksjoner til nyere, 

eksperimentelle?”. Og dette spørsmålet avføder straks flere viktige spørsmål som omfatter de 

ulike delene av romankonstruksjonen og de forskjellige fasene i den forvandlende prosessen: 

”Hvilke trekk er mest typiske for forandringen når det gjelder fortellerholdning, 

komposisjonsmønstre, persepsjonsmåter og måter å konstruere personlig identitet på?” ”Hva 

er posisjonen i utgangspunktet, underveis og til slutt?”. Spørsmålene kan spesifiseres og 

presiseres ved å nærme seg mulige og interessante varianter av typen: ”Hvilke 

fortellerholdninger dominerer; en allvitende autoral, en subjektiv personal, en observerende 

autoral eller andre?” ”Hvordan brukes konvensjonelle fortellermønstre; gjentas slike mønstre 

på imiterende vis, motsies de på en ironisk, distanserende måte eller parodieres de på måter 

som mangfoldiggjør dem?”  ”Hva slags persepsjonsmåte preger fremstillingen; kontrollert 

rekonstruksjon etter kjent modell, kritisk dekonstruksjon av enhver likhet med modell eller 

spontan tilblivelse gjennom samspill mellom mange ulike versjoner?” Alle disse spørsmålene 

springer ut av det underliggende spørsmålet om representasjon. Men underveis forvandles 

dette spørsmålet til et nytt spørsmål om hvordan begivenhetene perspektiveres. ”Hvilken type 

perspektivering dominerer; stabilisering av et perspektiv foran en fastlagt horisont, 

destabilisering av ethvert perspektiv og enhver horisont eller gestaltning gjennom bevegelse 

av perspektiv og skifte av horisont?” 

 Spørsmålene som er referert her røper at jeg ikke ønsker å begrense meg til å kartlegge 

mulige dikotomiske motsetningsforhold, for eksempel mellom imitasjon eller motsigelse. Jeg 

er mer opptatt av mulig samspill mellom ulike og motsatte versjoner. En innledende lesning 

av romanen gir grunn til å tro at gjentagelser av kjente modeller her fører til uthuling av 

mening som i sin tur åpner for nye versjoner som kan inngå i overraskende samspill med 

hverandre. Slik kan monoton gjentagelse av en autorisert versjon forløse forandring i form av 

flerstemt vekselspill mellom mange nye varianter.  
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1.4 Fra søyle til bølge (hypotese) 

Hypotesen for studien kan sammenfattes med utgangspunkt i metaforer som romanen selv 

benytter for å fremheve sider ved egen konstruksjon. Søyle oppfattes i denne sammenhengen 

som utrykk for tradisjonelle trekk ved romankonstruksjonen, mens bølge forstås som 

eksperimentelle trekk. Romanen gjentar tradisjonelle romantisk-realistiske 

romankonvensjoner i form av intenderte, sammenhengende og sentrerte historier om stabile 

karakterer. Disse historiene forsøker å benytte seg av transparente uttrykk for å representere 

og imitere kulturelle helteidealer innenfor vestlig tradisjon. Gjennom ironi og parodi splittes 

historiene opp, den klare meningen i dem uthules og normen for dem forsvinner. I stedet 

oppstår en fragmentert fremstilling der mange ulike deler spiller sammen over kortere og 

lengre distanser, som avdekker stadig nye sider ved omgivelsene. Dermed har den 

opprinnelige søylekonstruksjonen blitt til en bølgekonstruksjon. 

 Den parodiske forvandlingen av romankonstruksjonen impliserer samtidig en 

forvandling av representasjonsmåte, fra kontrollert etterligning av tilsynelatende universelt 

ideal til spontan utprøving av mange mulige varianter. På lignende vis forvandles også den 

ideologiske orienteringen. Patriarkalske og imperialistiske narrativer som bekrefter mannlige 

og nasjonale selvbilder, blir til androgyne og blandete narrativer som lever i vekselvirkning 

med hverandre og en verden i stadig forandring. 

 Hypotesen fremkommer som resultat av en pragmatisk og fenomenologisk tilnærming 

til romanen. Tilnærmingen er pragmatisk blant annet fordi den legger vekt på at romanen med 

sin praksis forvandler fortellertradisjonen den selv utgjør en del av. Den er fenomenologisk 

ved at den legger vekt på romanen som en form for deltagende observasjon av 

erfaringsverdenen, med det tvetydige språket som medium, som gir verket evnen til på samme 

tid å avsløre og tilsløre tingene i omgivelsene. Den aktuelle lesningen distanserer seg dermed 

fra andre som forsøker å stabilisere en referent og objektivere et bilde av verden på endelig og 

entydig vis.    

     

1.5 Realisme, modernisme, postkolonialisme (kommentarlitteratur) 

Kommentarer til romanen fra 1970-tallet og til i dag, kan grupperes etter ulike oppfatninger 

av litteraturen som kunstuttrykk og kulturagent. Oppfatningene av romanen spenner fra 

realistisk representasjon av patriarkalske holdninger, til modernistisk kritikk av slike 

holdninger gjennom 1970- og 1980-årene. Fra 1980-tallet og til i dag dominerer andre trekk. 
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Det skjer en glidende overgang idet romanen først oppfattes som og bedømmes etter sin evne 

til å fungere som parodisk representasjon av imperialistiske holdninger. Dernest leses den 

som uttrykk for performativ eksperimentering med å forvandle imperialistiske narrativer. Min 

egen lesning befinner seg i forlengelsen av den siste oppfatningen.   

 Elaine Showalter kritiserer i essaysamlingen A Literature Of Their Own Virginia 

Woolf for at hun ikke er tilstrekkelig feministisk engasjert, hun er for opptatt av lek med 

fortellinger og perspektiver (Showalter 1977). Showalter er dessuten kritisk til Woolfs ideal 

om androgynitet. Dermed fremstår hun som en typisk representant for 1970-årene når hun 

med utgangspunkt i realistiske representasjonsidealer forlanger klar tale mot patriarkalsk 

tvang. Senere på 1980-tallet kritiserer Toril Moi Showalter fordi hun i for stor grad baserer 

seg på Georg Lucacs oppfatning av realismen. I essaymlingen Sexual/Texual Politics (Moi 

1985) legger hun selv vekt på dekonstruktive og meningsnedbrytende trekk ved romanens 

uttrykk. Med utgangspunkt i oppfatningen av romanen som et modernistisk formeksperiment, 

kommer Moi frem til at den utleverer patriarkalske holdninger.  

Allerede på 1980-tallet gjør nye holdninger seg gjeldende. Jane Marcus mener at 

mange kritikere er så opptatt av formeksperimentene i The Waves at de overser anti-

imperialistiske trekk ved fremstillingen. I essayet ”Britannia Rules The Waves” (Marcus 

1988) finner hun at Percival- og Bernard-figurene og den skrivende kvinnen i Elvedon alle 

fungerer som ironisk-parodiske skikkelser som er med på å utlevere engelsk imperialisme. 

Likevel kritiserer Patric McGee Jane Marcus på avgjørende punkter i essayet ”The Politics Of 

Modernist Form, Or, Who Rules The Waves?” (McGee 1992) Han mener at hun leser The 

Waves som en transparent roman når hun finner direkte referanser til samtidens sosiale 

virkelighet og litteratur i den. Det vil med andre ord si at hun tar for lite hensyn medieringens 

egenbetydning i en roman som nettopp fremhever betydningen av egen diskurs (McGee 1992: 

631, 632). ”By oversimplifying the relationship between text and context, Marcus virtually 

tames Woolf’s text by making it far more naive representation than it actually is. Woolf 

suppresses the family romance and straightforward references to the social and historical 

background in order to foreground or make present the historicity of language itself . . .” 

(McGee 1992: 642).  

McGee  mener at romanen setter språkets historisitet i forgrunnen når den gjør sosiale 

prosesser om til retorisk praksis. Slik åpner den for at ideologisk bestemte 

identitetskonstruksjoner kan forandres gjennom det kunstneriske uttrykket. Mens Marcus gjør 

den skrivende kvinnen i Elvedon til et symbol for Bernards patriarkalske fantasi, peker 

McGee på at hun fremviser den ambivalente posisjonen en kvinnelig forteller har i en 
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patriarkalsk tradisjon: ”She is framed by the text she frames – she is ruled by the  text she 

rules. In this way, she discloses the contradiction in the ideology of modernist form by 

making visible the social machinery that enables its production” (McGee 1992: 640). Den 

forandrende kraften i Woolfs modernisme ligger i evnen til å destabilisere rammene for 

fortellingen. Når rammene er ustabile, utfordres leseren til skapende innsats for å skape ny 

sammenheng og mening (McGee 1992: 641). Partic McGees lesning av Marcus lesning av 

Woolf bygger på forutsetninger som begge er viktige anliggender også for meg: Litterær form 

henger alltid sammen med politisk strategi, som igjen må sees i sammenheng med politiske 

mål i en videre historisk kontekst. I postkoloniale tider bør litterær representasjon fungere 

som aktiv deltaker i dekoloniserende prosesser (McGee 1992: 648). I essayet konsentrerer 

likevel McGee seg mest om generelle trekk ved samspillet mellom tekst og kontekst. Min 

kommentar til romanen vil omfatte nærmere studium av dekoloniserende prosesser ved flere 

sider av den konkrete romandiskursen, særlig slike som vekker til større oppmerksomhet 

overfor oversette trekk ved fenomenene.   

 

En slik dekoloniserende lesning av romanen, som samtidig har karakter av tekstnær 

lesning, kan gjennomføres med støtte i to utvalgte essays fra 1980- og 1990-tallet. Maria de 

Battista er opptatt av retoriske trekk ved romanen, uten å gå nærmere inn på konteksten, i 

essayet ”The Waves. The Epic of ”Anon”” i samlingen Virginia Woolf’s Major Novels: The 

Fables of Anon (di Battista 1980). Hun viser hvordan personene som samler seg for å hylle 

Percival danner en retorisk figur som former bildet av en tvetydig skikkelse. Senere fyller 

Justyna Kostkowska ut bildet av det politisk engasjerte formeksperimentet i Virginia Woolf’s 

Experiment in Genre and Politics 1926-1931 (Kostkowska 1995). Hun bruker tidligere 

versjoner av romanen til å vise at fortelleren i den endelige versjonen inntar en mer 

tilbaketrukket rolle og at sjangrene blandes. Slik forvandles patriarkalske og dikotomiske 

romanformer til mer androgyne former hvor enhet forekommer midt i forskjelligheten 

(Kostowska 1995: 17).  

 

1.6 Romanen som produktivt sted i kulturen (teori og metode) 

Mange pragmatisk og fenomenologisk orienterte forskere har vært opptatt av å studere det 

gjensidig avhengige forholdet mellom litteraturen og kulturen. Mikhail Bakhtin viser for 

eksempel i essayet ”Fra epos til roman” at eposet representerer en ferdigtolket historie, mens 

moderne romaner har karakter av oppdagende prosess. Essayet beveger seg imidlertid på et så 
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generelt plan at det ikke uten mange presiseringer kan danne utgangspunktet for en konkret og 

mer detaljert romananalyse. I denne sammenheng finner jeg det derfor mer hensiktsmessig å 

velge essays av en aktuell postmoderne kritiker som ramme om studien, for dernest å fylle ut 

bildet med andre kritikere. Valget av teoretisk og metodisk plattform er på denne måten 

begrunnet ut fra problemstillingen for undersøkelsen, men også ut fra strategiske og praktiske 

hensyn i møte med det komplekse romanverket.  

 Homi K. Bhabha er en indisk-amerikansk, postkolonial kritiker som har undersøkt 

skriftlige tekster fra vestlig tradisjon, som direkte eller indirekte bekrefter vestlige, 

imperialistiske selvbilder. Når han leser tekstene, fremhever han gjentagelsene og 

tidsforsinkelsen i dem, og får på den måten tekstene selv til å avsløre ensidigheten og 

entydigheten ved den herskende maktens selvfremstilling. Tre artikler demonstrer metoden og 

tenkemåten som ligger bak på en særlig tydelig måte: ”Of Mimicry of Man” og ”Signs Taken 

for Wonders” i The Location of Culture (Bhabha 1994), og ”Race, Time and the Revision of 

Modernity” i Postcolonial Critisism (Moore-Gilbert et al. 1997). Essayene kobler teksters 

form, innhold og funksjon innenfor en vestlig patriarkalsk og imperialistisk kulturform. 

Samtidig viser Bhabha med sin lesning hvordan lukkede selvbekreftende trekk kan åpnes. 

Lesninger av Bhabhas lesninger avdekker en pragmatisk og fenomenologisk praksis som 

bygger på en underliggende modell med overføringsverdi også til lesningen av The Waves.  

Bhabha bygger på Edvard Saïds oppfatning av koloni- og imperiediskurser i 

Orientalism. Slike diskurser utgjør et system av kunnskaper (påstander, trosformer og praksis) 

som vestlige kolonimakter bruker til å kontrollere koloniserte folkegrupper med, både 

materielt og politisk. (Saïd 2002: 68). De tidlige Percival-fortellingene i The Waves kan 

oppfattes som eksempel på en slik imperialistisk fortelling. I essayet ”Signs Taken for 

Wonders. Question of ambivalence and authority under a tree outside Dehli, May 1817” 

anvender Bhabha optiske metaforer for å avsløre hvor ensidige kolonidiskurser er. Slike 

diskurser tar utgangspunkt i etablerte maktforhold som de forsøker å opprettholde gjennom å 

strukturere blikket og styre oppmerksomheten (Bhabha 1994: 109 a). Gjennom å forstørre og 

redigere bilder blir folk ledet til å akseptere kolonidiskursens hierarkiske orden. ”For if 

transparency signifies discursive closure – intention, image, author – it does so through its 

rules of recognition – those texts of epistemic, ethnocentric, nationalist intelligibility which 

cohere in the adress of authority as the ’present’, the voice of modernity” (Bhabha 1994: 110 

a). En tilsvarende form for ensidig, sammenhengende og målrettet fremstilling forekommer i 

de tidlige Percival-fortellingene og i Bernards tidlige fortellinger. Bhabha mener likevel at 

slike diskurser kan forvandles gjennom repetisjoner som deformerer enhetlige og entydige 
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fremstillinger av rase, nasjon og individ. Slike repetisjoner kan sørge for at det oppstår 

tvetydige rom hvor blikket åpnes for andre trekk ved omgivelsene enn de autoriserte (Bhabha 

1994: 112 a). En lignende type varierte repetisjoner forekommer i The Waves og markeres i 

romantittelen. ”The metonymic strategi produces the signifier of colonial mimicry as the 

effect of hybridity – at once a mode of appropriation and resistance, from the diciplined to the 

desiring. As the discriminated object, the metonym of precens becomes the support of an 

authoritarian voyeurism, all the better to exhibit the eye of power. Then, as discrimination 

turns into the assertion of the hybrid, the insignia of authority becomes a mask of mockery” 

(Bhabha 1994:120 a). Bølgebevegelsenes varierte gjentagelse av metaforer i romanen, sørger 

for å undergrave makten i det ensidige blikket i de tidlige Percival- og Bernard-fortellingene. 

I essayet ”Of Mimicry of Man. The Ambivalence of colonial discourse” utdyper han 

beslektede sider av samme sak. Idealiserende kolonidiskurser kan gjennom stadige nye 

fordoblinger forvandles til farser fra hverdagen. Der kolonidiskursen ønsker å presentere 

sammenhengende og fullstendige bilder, er den parodiske maskeringen opptatt av delbilder og 

forskjeller: ”What they all share is the discursive process by which the excess or slippage 

produced by the ambivalence of mimicry (almost the same, but not quite) does merely 

’rupture’ the discourse, but becomes transformed into an uncertentainty which fixes the 

colonial subject as a ’partial’ precense (Bhabha 1994: 86 b). Den idealiserende og enhetlige 

fremstillingen av Percival utleveres underveis, og de mange glimtene fra hverdagsscenene 

åpner for mange andre inntrykk både av Percival og personene som omgir ham og skildrer 

ham. Bhabha gjentar poengene på variert vis i essayet ”Race, Time and The Revision of 

Modernity”. Ved å forsinke fremstillingen kan spill mellom ulike metaforer gjøre det mulig å 

fremvise kulturelle forskjeller så vel som blandingsformer av rase og kjønn (Bhabha 1997: 

171, 183). Romanen leker med patriarkalske historier på måter som leder frem til utkast til 

androgyne fremstillingsformer. Tidsforsinkelser som gjentar og forstørrer scener og gester, 

motarbeider både instrumentell målrettethet og uendelig utsettelse. Den vekker ny undring 

overfor hver begivenhet: ”Because the lag is indeed the very structure of difference and 

splitting within the discourse of modernity, turning into a performative process, then each 

repetition of the sign of modernity is different, specific to its historical and cultural conditions 

of enunciation” (Bhabha 1997: 179). Det bølgende spillet mellom metaforer og blikk i The 

Waves, demonterer imperialistiske og patriarkalske blikk. Situasjonen fordobles på 

emblematisk vis i siste scene hvor den forvandlede historiefortelleren Bernard stormer 

fremover mot sin egen død og ut av romanen. Her er han på hvileløs jakt etter nye måter å 
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uttrykke sider ved den historiske diskursen og virkeligheten han selv har skapt og er blitt 

skapt av, i stadige forsøk på å nærme seg den andre. 

     

Der en mer tradisjonell lesemåte vil se etter fortellerholdning, komposisjonsmønstre, 

miljø- og personskildring, ønsker Bhabha å undersøke ytring, narrativ, persept og subjekt. 

Enhver tekst befinner seg i utgansgpunktet blant mange andre tekster i et miljø hvor noen 

interesser dominerer over andre. Teksten fungerer som en henvendelse eller ytring i en 

løpende dialog mellom motstridende interesser. Slike ytringer vil ofte være preget av 

kontrollerte forsøk på å få aksept for eget selvbilde. Men det går også an å tenke seg mer åpne 

former for henvendelse som gir rom for større gjensidighet i relasjonen til den andre parten. 

Henvendelsen utformes gjerne som et narrativ. Kontrollerte forsøk på å oppnå selvbekreftelse 

vil gjerne benytte seg av sammenhengende og sentrerte, ensidige og entydige narrativer. Åpne 

henvendelser utgjør alternativet, slike som er mer fragmentert og søker etter nye og ukjente 

sammenhenger. Fremstillingsformen er med på å avgjøre hvilke trekk ved omgivelsene som 

blir synlige. Perseptet utgjøres av sanseinntrykkene som den tekstlige uttrykksformen på 

ethvert tidspunkt gir adgang til. Sammenhengende og sentrerte fremstillinger er ofte uttrykk 

for vilje til å objektivere utvalgte inntrykk fra omgivelsene etter egen modell. Mens mer 

fragmenterte fremstillinger i større grad er bevisst mediets egenbetydning og er åpen for 

betydningen av oppmerksom utveksling med nye fenomener som kan vise seg underveis i den 

fremstillende prosessen. Viktig i de fleste narrativer er konstruksjonen av subjekt og identitet. 

Målrettete, sammenhengende og sentrerte narrativer har i vestlig sammenheng gjerne til 

oppgave å speile og bekrefte egne liberale, fallokratiske og etnosentriske idealer om å være 

selvstyrt og selvforsynt, både når det gjelder person og kjønn, nasjon og rase. Mindre 

målrettete, sammenhengende og sentrerte narrativer søker ut over selvspeilende fremstillinger 

i en gryende erkjennelse av at enhver forestilling om identitet allerede i utgangspunktet er blitt 

til som resultat av møtet med noe annet. 

 

Bhabha fokuserer i lesningen av sine tekster mest på elementer som ytring og narrativ. 

I denne lesningen av The Waves er det hensiktsmessig å utdype sider ved narrativ og persept 

gjennom å vise til andre teoretikere. Gilles Deluze og Felix Guattari viser i Kafka. For en 

mindre litteratur på sin måte hvordan entydige og vertikalt orienterte narrativer gjennom 

parodisk gjentagelse kan forvandles til flertydige og mer horisontalt orienterte. Maktens 

hierarki kan motarbeides gjennom oppsplitting, mangfoldiggjøring og samarbeid mellom 

mindre deler på kryss og tvers (Deleuze & Guattari 1994: 121). En beslektet oppsplitting av 
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enhetlige fortellinger og samvirke mellom mindre deler finner sted i The Waves. De samme 

forfatterne beskriver i hovedverket A Thousand Plateaus narrativer med preg av rhizomatiske 

nettverk (Deleuze & Guattari 1998: 21). Mellom fragmenter som befinner seg i flyt og svev 

på ulike nivåer, opprettes det forbindelser på kryss og tvers. Slik oppstår komposisjoner med 

preg av et underjordisk rotsystem, rhizom, hvor stadig knoppskyting skjer på uforutsigelig 

vis. Bølgekonstruksjonen i Woolfs roman kan i noen grad beskrives som et slikt nettverk av 

samspill mellom mangfoldige fragmenter som er under stadig utvidelse.  

Konstruksjon av persepter kan utdypes nærmere ved hjelp av Hélène Cixous, blant 

annet slik hun leses av Abigail Bray i ”The Moment of the Third Body: Virginia Woolf and 

The Waves” i Hélène Cixous’ Writing on Sexual Difference (Bray 2004). Her fremgår det at 

både kroppsspråk og verbalspråk kan fungere som porøse membraner som gjør utveksling av 

erfaringer og meninger med andre mulig. Med bakgrunn i en slik forståelse blir det klart at 

menn og kvinner konstruerer sine persepter på ulike måter i romanen. Bray oppfatter romanen 

som en polymorf overflate hvor ulike sansinntrykk kan fremtre. Når skriveprosesessen går fra 

å være patriarkalsk og voldelig, til å bli androgyn og eksperimentell, kan den fungere som en 

tredje kropp. En slik tekst og kropp er porøs og flytende, reseptiv og produktiv. Den har evne 

til å omforme konvensjonell språklig strukturering av persepsjonene slik at en ny årvåken 

oppmerksomhet for fenomene kan bli til (Bray 2004: 121). ”The exchange between two 

bodies, suggests Cixous, produces a third representation of self and other which exceeds both: 

this third body is the space of multiplicity” (Bray 2004: 114). En slik type multiplisitet preger 

komposisjonen i The Waves, og den gjør det mulig for Bernard å forandre sin etablerte måte å 

beskrive og sanse verden på: ”Towards the end of The Waves, Bernard observes that in order 

to see things in themselves it is necessary to forget the self, words, the lingvistic apparatus 

which structures our perception” (Bray 2004: 121). 

Det kan det være tjenlig å foreta en siste presisering av en viktig forutsetning for 

studien. All språkbruk i og utenfor romanen oppfattes som metaforisk. Språkbruken bygger på 

erfaring, men språktegnet selv er arbitrært, derfor vil navnegivningen av erfaringen ta form av 

en uendelig prosess med stadig nye utkast til bilder av virkeligheten. Paul Ricouer omtaler 

saken i hovedverket La Metaphor Vivre og populariserer fremstillingen i essayet ”Den 

metaforiske proces som kogniton, imagination og følelse”.  Han beskriver den metaforiske 

prosess som produktiv, den er opptatt av å se likheter på tross av forskjeller og avstander, og 

det skjer gjennom predikativ assimilering som ofte kan være av paradoksal art: ”Således er 

imaginationen denne evnen til at skabe nye arter ved hjælp af assimilation, samt at skabe dem 

ikke over forskellene, som der sker i begrepet, men på trods af og ved hjælp af forskellene 
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(Ricoeur 1997: 283). Metaforen skaper altså en oppfatning av verden, og gjør det gjennom å 

forholde seg til den på indirekte vis. Dermed blir det mindre interessant å studere 

representasjon i naiv forstand, men desto mer interessant å utforske metaforiske mønstre som 

styrer oppfatningen av verden. 

 

Det er altså meningen å foreta en dekolonialiserende lesning av romanen. En viktig 

bakgrunn for lesningen danner Homi K. Bhabhas postkoloniale teori. Like viktig er Patric 

McGees tanker om destabilisering av kolonifortellingens innramming. The Waves oppfattes 

som en historisk betinget romandiskurs som på indirekte vis representerer tidens rådende 

ideologier og oppfatninger. Særpreget ved romanen ligger ikke minst i at den gjennom 

ékompositoriske utforminger og metaforiske koblinger evner å deformere lukkede språklige 

og sosiale spill, for dernest å åpne dem i retning av uendelig antall nye spill. Karakteristisk for 

den dekoloniserende lesningen av romanen er derfor ikke så mye dens evne til å representere 

en ferdig kolonisert verden eller dekonstruere en slik oppfatning. Oppgaven går snarere ut på 

å forvandle selvbekreftende koloniserende diskurser inntil de fremstår som uendelige 

performative prosesser, som åpner for andre former for gjensidig avhengig utveksling mellom 

ulike parter. Mer alminnelig uttrykt er det altså tale om å studere teksten i vekselvirkning med 

historien, romanen i samspill med kulturen, og særlig fiksjonsfortellingen som en egen form 

for kulturell selvrefleksjon som kan forløse selvoverskridelse.   

Den konkrete lesningen av romanen vil for hver avdeling og hvert avsnitt ofte følge en 

beslektet fremgangsmåte. Litterære fenomener i romanen presenteres, før interessante 

kommentarer gjengis, for så å bli fulgt opp av egne kommentarer og tolkninger. Til tross for 

at verket er kommentert av mange, vil det fremgå at det spesielle fokuset her leder frem til 

flere nytolkninger av viktige episoder (f. eks. første mellomspill og episoden med damen i 

Elvedon, foruten Bernards møte med den fremmede, måltidet de har sammen og Bernards 

ridderideal på siste side, alle i kapittel 2).  
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2 Ytring 

Som hvit overklassekvinne blant kultureliten i London befinner Virginia Woolf seg innenfor 

en kulturell og litterær tradisjon hun strever med å forvandle innenfra. Ifølge Jon Haarberg, 

Tone Selboe og Hans Erik Aarset i Verdenslitteratur er bildet likevel sammensatt:”Man kan 

vanskelig tenke seg Woolf uten den viktorianske litteraturen som bakteppe ( . . .)” (Jon 

Haarberg m. fl. 2007: 428).  Her tenker forfatterne blant annet på Jane Austens realistiske 

skildringer av middager og teselskaper med kvinneskjebner i fokus. Men viktoriatiden er også 

kjent for mange biografiske portretter med karakter av heltedyrking. John Morley starter i 

1877 med å utgi en serie av biografier kalt Men of Letters. Woolfs far bidrar med fem bind i 

denne serien før han i 1882 begynner på et eget biografisk prosjekt Dictionary of national 

Biography. En mannsalder senere utgir Virginia Woolfs venn Lytton Strachey Eminent 

Victorians (1918), hvor han ironiserer over slike helteidealer. Christy L. Burns mener at 

Virginia Woolf kombinerer impulser fra slike kilder når hun skriver sin ironiske biografi 

Orlando: ” She not only spoofs the presupposed centrality of  great ”men”  by treating a man-

turned-woman, in Orlando, but also presses upon the ambigious relations between social 

determinism and individual influence implicit in Vicorian combination of biographical 

theories” (Burns 1994: 345). Woolf arbeider med lignende problemstillinger gjennom hele det 

eksperimentelle forfatterskapet, fra Jacob’s Room i 1922 til Bølgene i 1931. Jacob skildres 

gjennom mange ulike perspektiver, uten at noen gir det endelige bildet av ham. Og det 

entydige bildet av helten Percival som presenteres tidlig i Bølgene, blir underveis til et 

sammensatt bilde av vennene som portretterer ham.    

I det litteraturhistorisk orienterte essayet ”Mr. Bennet og Mrs. Brown” (Woolf 1968), 

plasserer Woolf seg selv og andre som del av generasjonen etter 1910, etter at Kong Edward 

VII døde. På denne tiden foregår det, ifølge Woolf, viktige endringer i mellommenneskelige 

forhold, mellom herrer og tjenere, mellom ektefeller og mellom foreldre og barn. Når det 

gjelder litteraturen hyller hun Stern og Jane Austen fordi de er opptatt av tingene, personene 

og bøkene i seg selv, mens hun kritiserer edwardianerne for å være mer opptatt av forhold 

utenfor bøkene. Kritikken går særlig ut over Bennetts skjematiske fremstilling av detaljer i det 

ytre miljøet og menneskenes ytre fremtoning, i stedet for å være opptatt av forandringer i 

menneskenaturen. Woolf representerer sammen med Joyce og Eliot en alternativ skrivekunst. 

Hun poengterer til sist at forfatterne må ned fra søyler og pidestaller og slutte med å skrive 

velsmurte romaner og latterlige biografier. I stedet må de åpne for andre beskrivelser av ”Mrs. 
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Brown”: ”You should insist that she is an old lady of unlimited capasity and infinite variety; 

capable of appearing in any place; wearing any dress; saying anything and doing heavens 

knows what” (Woolf 1968: 336).  

I essayet ”Modern Fiction” kritiserer hun på samme måte sedvanens tyranniske tvang 

over romanforfatteren, og etterlyser skildringer av de myriader av motsetningsfylte inntrykk 

sinnet mottar hver dag:  

 

”Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a 
myriad impressions – trivial, fanstastic, evanescent, or engraved with the sharpness of 
steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms; and as 
they fall, as they shape themselves into Monday or Tuesday, the accent falls differently 
from old; the moment of importance came not here but there; if a writer were a free 
man and not a slave, if he could write what he chose, not what he must, if he could 
base his work upon his own feeling and not upon convention, there would be no plot, 
no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a 
single button sewn on as the Bond Street tailors would have it. Life is not a series of 
gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent 
envelope surrounding us from the beginning of counsciousness to the end” (Woolf 
1948: 189).   
 

I dette berømte sitatet utleverer hun den tradisjonelt lineære, kronologiske, plot-orienterte 

romankomposisjonen. En slik fremstillingsform bygger på en verdensorden som er kjent og 

som gjør det mulig å innordne alle nye inntrykk under den samme hierarkiske orden. 

Alternativet er en sløret fremstilling hvor ingen slik orden er kjent, og hvor fortelleren deltar i 

en springende prosess med å avdekke stadig nye sider ved den motsetningsfylte 

erfaringsverdenen hun mottar inntrykk fra. Denne oppfatningen av romankonstruksjonen 

legger til rette for mangfoldig eksperimentering:  ” . . . they flood us with a view of the 

infinite possibilities of the art and reminding us that there is no limit to the horizon, and that 

nothing – no “method”, no experiment, even the wildest – is forbidden, but only falsity and 

pretence” (Woolf 1948: 194).    

 Woolf røper stor selvinnsikt og selvbevissthet i disse litteraturhistorisk orienterte 

essayene, når hun legger vekt på at romanen må støpes i andre former i en tid preget av store 

forandringer. Kritikken går ut over tyranniske konvensjoner styrt av tidligere 

samfunnsformers behov for kontroll og orden, slik at etablerte selvbilder kan opprettholdes. I 

en ny tid tømmes slike konvensjoner for innhold og gir impulser til nye konstruksjoner preget 

av fragmenter som ennå ikke er samordnet i noe ferdig mønster. Den edwardianske 

romanformen er opptatt av å bekrefte patriarkalske og imperialistiske idealer. En viktig del av 

denne tradisjonen utgjør en klar fortellerautoritet, gjerne av allvitende karakter, som er egnet 
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til å forsikre leseren om at representasjonen av miljøet er gyldig. Etter hvert fremstår den 

allvitende fortelleren som mer anonym, men de mannlige og imperialistiske idealene bak og 

normene for fremstillingen er likevel tydelige. Idealene viser seg for eksempel i den utbredte 

bruken av binære motsetningspar mellom mann og kvinne, sinn og sans, kultur og natur, det 

egne og det andre, foruten i forestillingen om roman, drama og poesi som klart atskilte, 

sjangrer. 

 

  Fortellerposisjonen i The Waves er av en annen karakter. I mellomspillenes mer 

poetiske fremstilling er fortelleren tilbaketrukket og anonym. Ti ganger kommer hun tilbake 

til bildene av solens løp gjennom dagen fra morgen over middag til kveld, bølgene som slår 

mot stranden og gruppen av mennesker som forholder seg til naturen og hverandre i hagen 

innenfor stranden. I de mer ordinære ni kapitlene trekker fortelleren seg ytterligere tilbake.  

Her begrenser fortelleren seg til å gjengi korte brokker av sitater fra hver av de seks involverte 

personenes monologer, gjennom barndomsopplevelser, skolegang og voksent liv. Det skjer på 

markert nøytralt vis med de gjentatte anføringsordene: ”sa han”, ”sa hun”.  I midtkapitlene 

gjengir fortelleren scenene hvor alle er til stede samtidig for å feire Percivals avskjed og 

senere minnet om ham etter hans død. Mens det siste kapitlet også rommer brokker fra alle 

personenes replikker, men nå som deler av historiefortelleren Bernards monolog. Denne 

monologen er nå ennå mer fragmentert enn før, samtidig som den røper nye former for 

sammenheng. Avstanden mellom den anonyme fortelleren og Bernard ser her ut til å være 

mindre enn tidligere. 

 Både i mellomspill og monologer foregår en beslektet forandring. En autoritær, 

allvitende fortellerrolle motsies, uthules og forvandles til roller preget av åpenhet og 

gjensidighet. Uthulingen og forvandlingen er særlig tydelig i scenen hvor de seks personene 

samles etter Percivals død og i Bernards siste monolog, hvor fremstillingen organiseres etter 

nye assosiative mønstre. Mellomspillene stimulerer den samme utviklingen gjennom å 

repetere sine bildemønstre på måter som samtidig markerer forandring. Og i sin tur blir denne 

aktive motstandskampen mot autoritære og monomane forsøk på å representere en kjent 

orden, til en performativ prosess hvor kjente bilder og sammenligninger stadig forskyves, slik 

at nye sammenhenger kommer for dagen.   
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2.1 Monologene 
I utkastene til romanen kjemper Woolf seg gradvis bort fra den autoritære fortellerrollen, der 

en sentralt plassert forteller har full oversikt over hvordan konfliktene og karakterene vil 

utvikle seg. Justyna Kostkowska gjengir flere eksempler på tidlige versjoner av teksten hvor 

forfatteren er i ferd med å forstå at den allvitende posisjonen er umulig: 

 

[The ”shadow” sitting ”brooding under the tent] was to itself (extrem) possessed of 
an extraordinary omnipotence. I am the judge. I am the seer. I amt the force that 
arranges. I am the thing in which all this exists. Certentainly without me it would 
perish. I can give order. (Rhoda now feels) I perceive what is bound to happen. I am 
capable of disposing of these innumberable children – at least mine is the power of 
drawing conclusions. . . . I will now tell them the story of Rhoda, for . . . . That indeed 
was the question. To whom can one give things? (H 39) (Kostkowska 1995: 31).  

 

I de første utkastene til monologene anvender hun den allvitende fortelleren som ser 

personene utenfra, tolker dem som gruppe og forklarer karakterene eksplisitt:  

 

And so each regained that outline, drew into themselves, arrayed the extraordinary . . 
irregularity and dissimilarity; the helter skelter nature, & division & antipathy & 
accidental & fortuitous & dissevered rays into compact globes, so that the universe 
was comprehensible, navigable, or properly arrayed in familiar ways (H 212) 
(Kostkowska 1995: 29)           

 

Gjennom stadig nye utkast til dramatiske monologer forsvinner fortelleren som ser 

begivenhetene fra fortellingens sentrum og observerer, rapporterer og fortolker. Personenes 

monologer blir stående igjen, der hver uttrykker sin egen mening om de samme 

begivenhetene, ut fra sine skiftende synsvinkler. Kostowska mener Woolf er inspirert av 

Robert Browning når det gjelder bruken av dramatiske monologer som kan gjengi 

stemningsskifter i den enkeltes sinn (Kostowska 1995: 32). Det er likevel ikke tale om en 

ubevisst strøm av inntrykk, men beskrivelser av eget liv beregnet på en tilhører. Monologene 

fremstår som en form for fri indirekte tale hvor tanker og handlinger forteller om personen 

selv. Men i stedet for å gjengi den ferdig tolkete historien om sitt liv, forteller hver om sine 

reaksjoner på de andre i gruppen i konkrete situasjoner. Og det skjer i en felles stiltone som 

blant annet fremhever at det er tale om å utvikle språklige uttrykk i en prosess som ikke er 

fullført. På denne måten motsier fremstillingen enhver forestilling om at der mulig å gjengi en 

endelig versjon av en ferdig objektivert realitet, det er alltid tale om subjektive og relasjonelle 

oppfatninger. Slike oppfatninger blir til gjennom samspill med andre, og de formes av de 

språklige bildene som inngår i vekselspillet mellom partene. 
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 Flere av disse trekkene er tydelige i den første monologen, hvor den endelige 

versjonen for øvrig er lik førsteutkastet: 

 

’I see a ring,’ said Bernard, ’hanging above me’. 
’I see a slab of pale yellow,’ said Susan. 
’I hear a sound,’ said Rhoda, ’Cheep, chirp, cheep, chirp. . .  
‘I see a globe,’ said Neville, ‘hanging down in a drop against the flanks of some hill,’ 
‘I see a crimson tassel,’ said Jinny, twisted with gold threads.’ 
‘I hear something stamping,’ said Louis. ‘A great beast’s foot is chained. It stamps, 
and stamps, and stamps.’ 
‘Look at the spider’s web on the corner of the balcony,’ said Bernard. It has beads of 
water on it, drops of white light’ ( 5). 

 

Her er det ikke lenger tale om å representere en felles objektiv virkelighet. Hver av personene 

bruker ulike sanser, de persiperer ulike sider ved omverdenen, noen fokuserer på detaljer 

andre på større helheter, og hver av dem skaper egne bilder når de skal meddele inntrykkene 

fra naturen til hverandre. Det er ikke minst gjennom besjeling av naturen at personene trer i 

relasjon til hverandre. Slik blir monologene selv bilder på den enkeltes personlighet som blir 

til i vekselvirkning med omgivelsene og de andre.  

 Den allvitende tredjepersonfortelleren, kjent fra tradisjonelle realistiske fremstillinger, 

får ikke lenger rom i en slik fremstilling. Kostowska mener at Woolf i stedet utvikler en ny 

blandingssjanger: ”The dramatic works together with the poetic and the narrative, and they 

complement each other to create vehicles for the book’s major themes” (Kostkowska 1995: 

37). Mens Minow-Pickney finner at hun plasserer seg mellom “stream of consciousness-

modernismen” og ”feminist-realismen”: ”The Waves’ soliloquies stand between Finnegans 

Wake stream of consciousness (“New form, ‘no content’, “ “an absolute rejection of the 

symbolic” to the point of sacrificing meaning) and the feminist realism (“old form, new 

content”) (Minow-Pickney 1997: 155). Uansett peker romanen ut over patriarkalske, ensidige 

og entydige oppfatninger av diskurs, historie og tematikk. Her står mannlige og kvinnelige 

fortellere av og deltakere i historien i gjensidig avhengig relasjon til hverandre, når de gjengir 

og sammenfatter begivenhetene ingen av dem har full oversikt eller kontroll over.  

 De mange monologene utgjør størstedelen av romanen og gir den preg av drama med 

mellomspill. Gjennom ni kapitler skildres personenes barndom, skolegang og voksne liv, der 

midtkapitlene, som fremstiller to samlinger om Percival, likevel inntar en særstilling. I de 

andre kapitlene er bare noen av personene til stede på samme tid, og de henvender seg ikke 

direkte til hverandre. På denne måten markerer romanen at den enkeltes liv er fragmentert.  

Midtkapitlene starter også på denne måten, men etter hvert som alle samles på samme sted og 
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til samme tid, i en og samme scene, begynner de å interagere. J. W. Graham sammenligner 

med antifonens form for salmesang, der hymner synges responsivt mellom vekslende parter 

(Webster’s 1985: 61). Og Kostowska viser at utviklingen av denne formen skjer gradvis 

gjennom mange utkast (Kostowska 1995: 39). I et utkast gjengis først Jinnys minner, blandet 

med fortellerens tanker. Så fører Neville ordet etter korte kommentarer av Jinny, Louis og 

Neville. I den endelige versjonen blir sekvensen utviklet og delt mellom mange. På 

karakteristisk vis kommer diskurs og historie i gjensynsscenene slik til å belyse hverandre 

gjensidig, og utdype deres felles anliggende om at fragment og sammenheng, individ og 

fellesskap er gjensidig avhengige størrelser: 

 

          ’Now let us issue from the darkness of solitude,’ said Louis. ‘Now let us say, 
brutally and directly, what is on our minds,’ said Neville. ‘Our isolation, our 
preparation is over. The furtive days of secrecy and hiding, the revelations on 
staircases, moments of terror and ecstasy.’ ‘Old Mrs Constable lifted her sponge and 
warmth poured over us,’ said Bernard. ‘We became clothed in this changing, this 
feeling garment flesh.’ ‘The boot-boy made love to the scullery-maid in the kitchen 
garden,’ said Susan, ‘among the blown-out washing.’ ‘The breath of the wind was like 
a tiger panting,’ said Neville. ( 93).  

      

 

2.2 Mellomspill 
Også når det gjelder mellomspillene røper tidligere utkast at forfatteren kjemper mot å bruke 

en allvitende forteller. Først kobler en allvitende forteller naturskildringen med skildringen av 

barna, hun markerer for eksempel sammenhengen mellom bølgene og barna, og senere 

fuglene og barna (Kostowska 1995: 40). Så skilles naturskildringen ut med blank mellomlinje, 

før de utvikles videre til å danne et bakteppe for begivenhetene som utspiller seg i og mellom 

personene. Rett før utgivelsen blir mellomspillene satt i kursiv. Resultatet er nå blitt ti 

mellomspill som både bryter opp sammenhengen mellom monologene og omslutter dem. 

Mellomspillene angir tid og sted for handlingen med gjentatt beskrivelse av solens gang over 

himmelen fra morgen til kveld, av bølgene, haven, husene og barna. Tradisjonelle episke 

trekk forekommer når historien er gjengitt i fortid. Men like fremtredende er poetiske trekk 

med koblingen mellom utviklingen hos barna og forandringen i naturen. Kostkowska mener 

at bearbeidingen av versjonene videreutvikler sjangerblandingen, samtidig som kosmiske 

bilder underveis får uttrykke menneskelige handlinger og erfaringer (Kostkowska 1995: 42).  

 Det er imidlertid grunn til å fremheve flere trekk ved mellomspillene som røper at de 

søker ut over tradisjonelle, representerende fortellerkonvensjoner. De gjennomspiller gamle 

24 
 



fortellinger og konvensjoner for å motsi og uthule dem, for i sin tur å bruke elementer av dem 

som deler av nye former for fortellinger. I den innledende teksten er mønsteret tydelig. 

Fremstillingen spiller opp mot en av de store, mytiske grunnfortellingene i vestlig kultur, 

nemlig skapelsesberetningen i Genesis, hvor den mannlige skaperguden befaler at kaos skal 

bli til kosmos ved å skille hav og himmel: 

 

The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, exept that the 
sea was slightly creased as if a cloth had wrinkles in it. Gradually as the sky whitened 
a dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky and the grey cloth became 
barred with thick strokes moving, one after another, beneath the surface, following 
each other, pursuing each other, perpetually ( 3). 

 

Denne fremstillingen fortsettes og motsies så av en beretning hvor en kvinne med lampe 

bringer lyset til verden. Beretningen gjentar og vender om på myten om Prometevs som 

bringer ilden til menneskene:  

 

Behind it, too, the sky cleared as if the white sediment there had sunk, or as if the arm 
of a woman couched beneath the horizon had raised a lamp and flat bars of white, 
green and yellow spread across the sky like the blades of a fan( 3). 

 

Tredje avsnitt spiller til sist opp mot romantisk-idealistiske fortellinger om fornuften som 

bringer lyset til skyggenes dal og hvert uopplyst menneskesinn. Virkningen er her likevel mer 

begrenset fordi bare konturene av huset blir synlig og inntrykkene inne i huset forblir dunkle 

og vage.  

 

The light struck upon the trees in the garden, making one leaf transparent and then 
another. One bird chirped high up; there was a pause; another chirped lower dowvn. 
The sun sharpened the walls of the house, and rested like the tip of a fan upon a white 
blind and made a blue finger-print of shadow under the leaf by the bedroom window. 
The blind stirred slightly, but all within was dim and unsubstantial. The birds sang 
their blank melody outside ( 3). 

 

Lest under ett blir trekkene av realistisk og impresjonistisk romankunst påfallende. En 

anonym forteller forsøker å objektivere bildene av verden. Det oppnår vedkommende ved 

først å panorere landskapet og miljøet i et stort oversiktsbilde, før flere detaljer avdekker hva 

som skjer i det enkelte sinn. Den fremtredende besjelingen i beretningen gjør oppmerksom på 

sammenhengen mellom utviklingen i landskapet og menneskesinnet 
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 Likevel kommer gjennomspillingen av disse konvensjonene til å forvandle dem i 

avgjørende grad. Tegn på det løper gjennom hele denne innledende teksten. Et viktig indisium 

er blant annet havoverflaten med større og mindre krusninger, bølger som følger hverandre 

uopphørlig, bølgetopper som brister og senere reflekterer solen som gnister av gull. Andre 

bilder som trekker i samme retning er dunkelheten innenfor husveggen og den meningsløse 

fuglesangen. Bildene sammenfatter og fremhever trekk ved innledningen selv så vel som i 

hele romanen. Narrative mønstre og bilder gjentas på varierte måter, i stadig nye forsøk på å 

uttrykke og oppdage andre sider ved omverdenen enn de kjente. Mellomspillene og bildene 

der kommer slik til å markere den gjensidige avhengigheten mellom språklig praksis og 

persepsjon av omgivelsene, i den enkelte personens monologer, men mest av alt i romanens 

særlige kobling av disse. 

 En slik fremstilling rommer kritikk av patriarkalske fortellere som gjennom lineære og 

målrettete historier og dikotomiske motsetningsforhold forsøker å objektivere egen orden og 

mening. Skildringen av kvinnen med lampen peker på andre mulige løsninger. Fra en mer 

horisontal og mindre kontrollerende posisjon, under og bak den klare horisontlinjen, holder 

hun en lampe som sprer lyset i alle regnbuens farger, lar den grå himmelen bli til millioner 

atomer av lyseblått og havet til en gnistrende ildbue. Det selvrefleksive bildet gjør 

oppmerksom på viktige trekk ved romanfortellingen. En mindre styrt fremdrift av fortellingen 

kan gi rom for mangfoldige ulike versjoner, som igjen kan åpne for overraskende samspill. 

 Foruten bildet av kvinnen med lampen antyder historien om kvinnen som skriver i 

Elvedon at kvinnelig imaginativ fantasi er viktig for tilblivelsen av romanen. Første monolog 

gjengir historien om Susan og Bernard som leker i gresset, klatrer over muren rundt haven, og 

der får glimt av kvinnen som skriver, mens gartneren raker. Jane Marcus leser scenen som et 

parodisk-ironisk bilde på imperiekvinnens undertrykkelse av underklassen (Marcus 1988: 

139). Mens Patric McGee går imot en slik lesning. Han hevder at den skrivende kvinnen 

fremviser historiske, diskursive mønstre som romanen selv søker å undergrave (McGee 1992: 

640). For egen del vil jeg hevde at den selvrefleksive scenen fungerer som et tidlig eksempel 

på kampen mellom rekonstruksjon og dekonstruksjon av imperiediskurser, en kamp som 

romanen senere tematiserer i historien om Percival. Scenen er lagt til barndomshaven, og den 

er gjengitt rett etter omtalen av kvinnen med lampen. Barna er på oppdagerferd, vandrer 

gjennom gresset og sanser forråtnelse og vekst, før de engstelig kikker over muren på damen 

som sitter bak to vinduer og skriver og på gartneren som feier, før de løper bort for ikke å bli 

fanget. Etter denne opplevelsen setter Bernard sammen sine første setninger, og blir avslørt 

som frasemaker av Susan. Det er mulig å lese rekkefølgen av hendelsene som en invitt til å la 
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dem belyse hverandre gjensidig. I så fall kommer barnets åpne sansning og frie fabulering til 

å stå i motsetning til den voksne kulturens imperialistiske og tvangsmessige handle- og 

skrivemønstre. Den unge fortelleren Bernard har allerede tilegnet seg trekk av denne 

tradisjonens konvensjonelle bilder, tilstivnete språk og selvbekreftende omskrivninger: ”That 

is a wood-pigeon breaking cover in the tops of the beech trees. The pigeon beats the air; the 

pigeon beats the air with wooden wings” (12).  Kvinnen som skriver bak sine to vinduer, kan 

likevel være i ferd med å bryte ut av gjentagelsens selvbekreftende diskurser. Med tilgang til 

verden gjennom minst to ulike vinklinger og versjoner som sammenholdes, kan det fort 

oppstå nyanser og forskjeller som peker ut over autoriserte selvbilder. Det gjelder ikke minst 

om perspektivene til mann og kvinne, erobrer og opprører kobles, da kan etablerte enhetlige 

diskurser forvandles til nye flerhetsdiskurser.     

 

2.3 Bernards siste monolog 
Den anonyme fortelleren bak monologene og mellomspillene befinner seg i bevegelse bort fra 

en allvitende posisjon, og i retning av en gjensidig avhengig relasjon mellom forteller og 

fortelling. Bevegelsen er tydelig i de poetiske mellomspillene så vel som i de dramatiske 

monologene, men får et særlig uttrykk i den siste episke monologen til Bernard. Alle de seks 

hovedpersonene er fortellere på ulike vis, og de står i gjensidig avhengig forhold til hverandre 

i livet som i fortellingen. Men Bernard er spesielt interessant fordi han inntar rollen som 

historiefortelleren blant dem, og fordi han kroppsliggjør og språkliggjør de samme 

dilemmaene som den anonyme fortelleren lever med. 

     Allerede mens han er barn kjenner han sin livsoppgave: ”When I am grown up I 

shall carry a notebook – a fat book with many pages, methodically lettered. I shall enter my 

phrases.” (26). Og gjennom livet og samlivet med de andre forsøker han å samle inntrykkene i 

sekvenser, linjer og oppsummeringer som skal være fullstendige: ”I conceive myself called 

upon to provide, some winter’s night, a meaning for all my observations – a line that runs 

from one to another, a summing up that completes.” (86) Men tidlig møter han motstand fra 

andre for sin beskrivelse av dem, for eksempel fra Neville: ”We are all phrases in Bernard’s 

story, things he writes down in his notebook under A or B. He tells us our story with 

extraordinary understanding, except of what we most feel. He is never at our mercy. There he 

is, waving his arms on the plattform. The train has gone without him” (51) Særlig tre 

opplevelser er med på å forløse ny innsikt hos Bernard som historieforteller, nemlig Percivals 

og Rhodas død og hans egen opplevelse av solformørkelsen ute på markene. På nest siste side 
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i romanen er han i ferd med å oppdage begrensningen og muligheten ved egen 

fremstillingsform:  

 

’My book , stuffed with phrases, has dropped to the floor. It lies  under the table, to be 
swept up by the charwoman when she comes wearily at dawn looking for scraps of 
paper, old tram tickets, and here and there a note screwed into a ball and left with the 
litter to be swept up. What is the phrase for the moon? And the phrase for love? By 
which name are we to call death? I do not know. I need a little language such as 
lovers use, words of one syllable such as children speak when they come into the room 
and find their mother sewing and pick up some scrap of bright wool, a feather, or a 
shred of chintz. I need a howl; a cry.’( 227)  

 

I utgangspunktet befinner Bernard seg innenfor en tradisjon han adopterer ukritisk. Han 

mener det er mulig å samle notater av observasjoner, systematisere dem og presentere en 

versjon som representerer erfaringene deres fullstendig og endelig. Det vil si at rollen som 

allvitende forteller ikke er fremmed for ham. Bernard mener først at han befinner seg i 

begivenhetenes sentrum, har full oversikt over egne og andres handlinger og holdninger og 

har tilgang på et språk som evner å mediere både egne og andres erfaringer. Men Neville 

peker med sin kritiske holdning på grunnleggende svakheter ved fremstillingen. Historien 

utgjør Bernards subjektive versjon, og den bygger på hans særlige form for systematikk og 

evne til å fortolke. Men den gir lite rom for særpreget ved den andres perspektiv, følelser og 

handlingsrom. Dessuten baserer den seg på en naiv tro på at det er mulig å nå frem til en 

universell mening, uavhengig av tid og sted. På de siste sidene i romanen er selvinnsikten blitt 

større. Notater og levninger fra levd liv ligger strødd utover gulvet og han innser at han 

mangler ord som korresponderer med barnets og den voksnes grunnleggende erfaringer med 

kjærlighet og død. 

 Historiefortelleren Bernard strever lenge med å rekonstruere en patriarkalsk og 

imperialistisk tradisjon, som er dominert av allvitende fortellere som søker å allmenngjøre 

eget ståsted og utsiktspunkt, fordi de på den måten ønsker å oppnå andres aksept for egen 

selvoppfatning. Han er med andre ord opptatt av å kontrollere og sikre at fremstillingen av 

eget og andres liv gir god mening for ham. Virksomheten kan langt på vei beskrives med 

Homi K.Bhabhas ord. Bernard forsøker å opprettholde maktforhold som tjener ham selv, 

gjennom å styre de andre personenes og lesernes blikk og oppmerksomhet (Bhabha 1994: 

109a). Strategien bak notatboken og den første fremstillingen av Percival røper stor vilje og 

evne til å forstørre og redigere bilder som leder andre til å godta den hierarkiske orden og de 

helteidealer han selv dyrker: ”For if trasparency signifies discursive closure – intention, 
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image, author – it does so through rules og recognition – those texts of epistemic, 

ethnocentric, nationalist intellegibility which cohere in the adress of authority as the ’present’, 

the voice og modernity” (Bhabha 1994: 110a). Men underveis i hans egen fremstilling 

avsløres oversikten han har over og innsikten i de andres liv, sammen med heltedyrkelsen av 

Percival, som uttrykk for et autoritært blikk: ”As the discriminiated object, the metonym of 

precens becomes the support of an authoritarian voyeurim, all the better to exhibit the eye of 

power. Then, as discrimination turns into the assertion of the hybrid, the insignia of authoriy 

becomes a mask of mockery” (Bhabha 1994: 120a). 

Mange ulike begivenheter sørger for å frata Bernard den ensidige kontrollen over det 

entydige selvbildet. Samlivet med de andre, som også ønsker å prege fremstillingen av eget 

liv, gjør det vanskelig å fullføre historien etter egen oppskrift. Det sørger blant annet den 

anonyme fortelleren for som sidestiller mange monologer og perspektiver slik at de blir 

gjensidig avhengige. Det siste kapitlet i romanen demonstrerer da også at Bernard er i ferd 

med å finne frem til andre måter å fortelle på. Hele kapitlet utgjøres av Bernards monolog 

som nå gjengir deres felles liv gjennom mange mindre brokker av sitater fra andres 

monologer. Glimt er med fra hele deres tidligere liv, men fremdriften er ikke lenger så styrt av 

et perspektiv for å nå frem til en bestemt orden, det er snarere tale om å bla i en bildebok der 

perspektivene stadig skifter. Her møtes brokker av fortellinger og bilder, historier og 

enkelterfaringer, på mer eller mindre tilfeldig vis, på en måte som igjen åpner for assosiative 

sprang til andre møter. Det vil si at koblingen av fragmentene og fremdriften av historien ikke 

lenger er så styrt av opphavsmannen og hans mål, som av de spontane møtene som oppstår 

mellom de ulike delene underveis. Bernards siste monolog blir i særlig grad til en 

gjensidighetsdiskurs, betinget av gjensidigheten mellom de ulike deltagende menn og kvinner, 

av samspillet mellom den anonyme fortelleren og Bernard, og av det stimulerende møtet 

mellom Bernard og den fremmede kafegjesten, et møte som også kan oppfattes som en 

dramatisering av møtet mellom fortelleren og leseren. 

 Holdningen i Bernards siste monolog markeres på særlig vis i begynnelsen av kapitlet, 

og røper at han nå er kommet frem til et mer kritisk reflektert forhold til seg selv, til hva som 

kan fortelles og til hva som andre kan forstå. For å forstå seg selv og få andre til å forstå, er 

det nødvendig å fortelle historier. På den andre siden finnes det mange historier og ingen av 

dem er sanne: ”But in order to make you understand, to give you my life, I must tell you a 

story – and there are so many, and so many – stories of childhood, stories of school, love, 

marriage, death, and so on; and no of them are true” (183). I denne situasjonen finner han 

liten grunn til å stole på forutbestemte løp med altomfattende fortolkninger, og ønsker heller å 
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prøve ut mulighetene som et lite språk gir for å uttrykke viktige hverdagserfaringer: “I begin 

to long for some little language such as lovers use, broken words, inarticulate words, like the 

shuffling of feet on the pavement” (183). Videre i kapitlet forsøker han å praktisere en slik 

form for historiefortelling som her får karakter av bildebokberetning.  

Mot slutten av monologen blir den tvetydige holdningen til, forståelsen og bruken av 

historiefortellingen utdypet på interessante måter. Bladingen i bildeboken avløses av 

vandringen bort fra travelheten og vanegjengeriet i London, gjennom grinden og ut på 

markene. Han er alene, lytter, venter og roper uten å få svar, og opplever at landskapet mister 

alt liv som ved en solformørkelse: ”The scene beneath me withered. It was like the eclipse 

when the sun went out and left the earth, flourishing in full summer foliage, withered, brittle, 

false” (218). Han opplever seg selv som en mann uten noe jeg med lidenskaper, og landskapet 

rundt som ensformige skygge- og fantasibilder. I det han vandrer gjennom grinden kommer 

lyset og landskapet tilbake og han ser uten selv å bli sett: ”There is a spark der. Next moment 

a flush of dun. Then a vapor as if earth were breathing in and out, once, twice, for the first 

time. Then under the dullness someone walk with a green light. Then off twists a white 

wraith. The woods throp blue and green, and gradually the fields drink in red, gold, brown” 

(220). Men dette synet er det umulig å formidle til andre, vandringen og setningene blir snart 

til vanemessige bevegelser og ord som gjentar seg selv på måter som tildekker opplevelsen: 

”But how to describe the world seen without a self? There are no words. Blue, red – even they 

distract, even they hide with thickness instead of letting the light through” (221). Når Bernard 

gjengir denne opplevelsen, viser han samtidig hvilke dilemmaer han lever med som menneske 

og forteller, hvilke muligheter og begrensninger han har til på samme tid å formidle egne 

erfaringer og forhindre slik formidling. Dilemmaet ligger i det konvensjonelle språket og de 

tradisjonsbundne fortellingene som like mye tildekker som de avdekker erfaringene.  

Bladingen i bildeboken avbrytes først med opplevelsen ved grinden, før Bernard på ny 

henvender seg til den fremmede gjesten og inviterer til måltid. Måltidet og samværet med den 

fremmede fungerer igjen som et nytt bilde på Bernards måte å fortelle på i hans siste 

monolog. Midt blant brødsmulene bryter han av en drueklase for å gi ham. Her spiller 

fremstillingen både på det første nattverdmåltidet og på ridderne som leter etter gralen. Men 

her er disse fortellingene samtidig forvandlet på en måte som gir hverdagsbegivenhetene ny 

betydning. Så følger nye erindringsglimt. Han gjenkaller nesten glemte minner, men de griper 

også etter ham. Kjølig hode og begjærlig kropp kobles opp mot logisk ordnete gafler og en 

hånd som både kan omfavne mykt og knuse. Underveis pendler han fra store fraser til 

stillheten foran kaffekoppen. Sprangene og den mulige sammenhengen mellom dem berører 
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han i en avsluttende tale. I talen takker han den fremmede og leseren for å holde ut med ham 

gjennom store variasjoner og spontane sammenfall:  

 

”But wait. While they add up the bill behind the screen, wait one moment. Now that I 
have reviled you for the blow that sent me staggering among peelings and crumblings 
and old scraps of meat, I will record in words of one syllable how also under your 
gaze with that compulsion on me I begin to perceive this, that and other. The clock 
ticks; the woman sneezes; the waiter comes – there is a gradual coming together, 
running into one, acceleration and unification” ( 226). 
 

Den stadig mer varierte gjentagelsen av erindringsglimtene veksler på slutten av monologen 

med nye variasjoner over mellomspillene. De forenes nesten til slutt i en felles bestrebelse på 

å skildre vekslingen mellom lys og skygge i form av en uendelig bølgende bevegelse. På dette 

tidspunkt kan Bernards monolog oppvise stort slektskap med romanen for øvrig. 

Fremstillingen har preg av en bølgende, tvetydig overflate som veksler mellom å avdekke og 

tildekke glimt av erindringer og erfaringer. Bernards første, kontrollerte, sammenhengende og 

transparente fragmentsamling er nå blitt til en sløret overflate uten endelig fastlagt 

orienteringspunkt i eller utenfor egen diskurs. Situasjonen gir flere muligheter til å uttrykke 

seg variert, men færre muligheter til å garantere at inntrykkene er viktige og varige.    

 

What is dawn in the city to an elderly man standing in the street looking up rather 
dizzily at the sky? Dawn is some sort of whitening of the sky; some sort of renewal. 
Another day; another Friday; another twentieth of March, January, or September. 
Another general awakening. The stars draw back and are extinguished. The bars 
deepen themselves between the waves. The film of mist thickens on the fields. A 
redness gathers on the roses, even on the pale rose that hangs by the bedroom 
window. A bird chirps. Cottagers light their early candles. Yes, this is the eternal 
renewal, the incessant rise and fall and fall and rise again” ( 228).  

     

På de siste linjene i monologen rir den aldrende jeg-fortelleren, sammen med leseren, mot 

døden og slutten på romanen. Fortelleren Bernard sammenligner seg med en heltemodig 

ridder, og med idealet Percival. I det han spiller på alderdommelige vendinger henvender han 

seg til døden selv for å møte ham ubeseiret. Den teatrale gesten og replikken spiller på 

hendelsen med Percival tidligere, som markerer et vendepunkt både for historie og diskurs. På 

paradoksalt vis forløser Percivals død nytt liv for vennene og historiene av og om dem. Med 

denne parodiske gesten på slutten av romanen, kommer Bernard igjen til å markere et viktig 

poeng i fortellemåten han nå har kommet frem til. Ved å fremheve begrensningen i egen 

historie, åpner han nettopp for at den kan videreføres og mangfoldiggjøres i det uendelige. 
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Bernard har oppdaget at destabilisering av en på forhånd definert referanse, forløser et mylder 

av nye mulige varianter: ”It is death against whom I ride with my spear couched and my hair 

flying back like a young man’s, like Percival’s, when he galloped in India. I strike spurs  into 

my horse. Against you I will fling myself, unvaquished and unyielding, O Death!” (228).     
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3 Narrativ
 

Et viktig element i den selvrefleksive romanen The Waves utgjør fortellingen om Percival. De 

beundrende vennene hyller ham under en samling før han reiser ut på oppdrag for 

imperiemakten. I India utfører han heltegjerninger, før han dør ved en tilfeldighet. Etter hans 

død hyller vennene ham i en ny samling. Percival kommer ikke selv til orde, bildet av ham 

skapes av de seks andre vennene. På denne måten fremhever romanen historiens karakter av 

narrativ. Samtidig forandres både måten historien konstrueres på og innholdet i den fra den 

første til den andre samlingen. Den første fremstillingen gjentar mange mønstre fra eldre 

tiders heltehistorier idet Percival hylles som kulturhelt. Romandiskursen antar her selv 

karakter av søyle når den fremstiller den unisone hyllesten til det allment aksepterte idealet. 

Den andre fremstillingen av midtpunktet i vennekretsen får imidlertid en annen karakter. Her 

blir de mindre historiene til hver av vennene og samspillet mellom dem fokusert. Helten i 

sentrum er borte, men det forløser bare enda flere historier om ham. Romandiskursen får nå 

preg av kronblader omkring et tomt sentrum og bølger under stadig utvidelse, bilder som 

romanen selv benytter for å karakterisere egen fremstilling. 

        Til tross for at historien om Percival må oppfattes som et særlig viktig element i 

romanen, er det få kommentatorer som fokuserer spesielt på den. Enda færre legger vekt på 

diskursive trekk ved historien, og nesten ingen er opptatt av den som eksempel på og 

demonstrasjon av den forvandlende kraften romandiskursen selv besitter. Det kan se ut som 

om tradisjonelle narratologiske analyser bare i begrenset grad makter å belyse slike 

forvandlende prosesser. Joseph Hillis Millers essay “”Mrs. Dalloway”: Repetition as the 

Raising of the Dead” utgjør et interessant eksempel. Her kommer han frem til at 

romanfortellingen makter å forlenge livet til døde personer ved å gjenta kjente, viktorianske 

romankonvensjoner. Fortelleren gjengir historien i nåtid, ved å referere hendelser som er 

skjedd i fortid, på en måte som forklarer hvordan det vil gå i fremtiden. Det avgjørende 

omdreiningspunktet ligger i den allvitende fortellerens tilgang til personenes bevissthet 

gjennom indirekte tale (Hillis Miller 1982: 170). Analysen er neppe dekkende for den 

forvandlende kraften som ligger i bruken av fri indirekte tale i denne romanen. Den er likevel 

egnet til å sette min tolkning av The Waves i relieff. I forrige kapittel har jeg vist at Woolf i 

denne siste romanen nettopp gjør opprør mot den allvitende fortelleren, og skal i dette kapitlet 

vise hvordan romanen gjentar, uthuler og forvandler tradisjonelle, viktorianske og 

edwardianske romandiskurser, særlig i fortellingen om Percival.  



 Narrativ oppfattes her som et relativt varig fortellemønster i romanen såvel som i 

kulturen den utgjør en del av. Slike narrativer vil ofte bekrefte kjente idealer og verdier og 

fungere som kulturbærende historier, men de kan også markere oppbrudd fra tradisjonen. I 

nyere vestlig tradisjon har patriarkalske og imperialistiske narrativer lenge fungert som 

kulturbærende. Her er fremstillingen gjerne kontrollert, sammenhengende og sentrert, for slik 

å bekrefte mannlige og nasjonale selvbilder. Tradisjonen har på avgjørende vis preget 

konvensjonelle romankonstruksjoner styrt av plot, kronologi og kausalitet, med skildringer av 

fastlagte karaktertrekk innenfor ferdig ordnete univers. Enkelte trekk ved den tradisjonelle 

narratologien, blant annet slik den ble utformet av den yngre Roland Barthes i forlengelsen av 

Roman Jacobsons tanker, er egnet til å beskrive noen sider ved slike romankonstruksjoner. 

Roman Jacobson skiller mellom metonymisk forskyvning og metaforisk fordobling. Roland 

Barthes legger vekt på rekkefølgen av begivenhetene i historien langs den syntagmatiske 

seleksjonsaksen. Den blir styrt av den hierarkiske ordningen av dem langs diskursens 

paradigmatiske kombinasjonsakse. En tradisjonell patriarkalsk og imperialistisk fortelling får 

slik karakter av en sammenhengende fremstilling med plot, der årsaksforhold og følge er gitt i 

utgangspunktet, nemlig i den paradigmatiske, hierarkiske orden som skal bekreftes i form av 

et kjent mønster. 

   Flere moderne, eksperimentelle romaner forsøker likevel å fri seg fra slike fastlagte 

mønstre for fremdriften av historien, og mange gjør det ved å gjenta idealmønstrene på 

parodisk vis, slik at det vesentlige meningsinnholdet i dem uthules, med den følge at den 

opprinnelige historien forvandles til mange nye versjoner. Gjentagelsen av en enhetlig og 

ensrettet, transparent og vertikalt orientert fremstilling forvandles på denne måten til mange 

ulike og motsetningsfylte, opake og gjensidig avhengige fortellinger. En vertikalt orientert 

fremstilling vendes på denne måten i horisontal retning og blir til mange mindre gjensidig 

avhengige fortellingsfragmenter. På samme måte blir en patriarkalsk og imperialistisk 

selvbekreftende fremstilling til androgyne gjensidighetsdiskurser. Forvandlingen av Percival-

historien følger en slik utvikling, den blir forløst av den assosierende bølgekonstruksjonen i 

romanen, samtidig som den selv er med på å forløse en slik alternativ konstruksjon. 

 En slik lesemåte av romanen markerer samtidig en vending bort fra en strukturalistisk 

lesning av et autonomt kunstverk basert på klare og stabile forskjeller, for eksempel mellom 

tekstinterne størrelser som plot og mønster eller fabula og sjuzet. Her leser jeg romanen som 

et relativt autonomt kunstverk hvor det foregår en forandrende utveksling mellom diskursive 

mønstre og historieforløp i teksten, der denne utvekslingen både påvirkes av og selv virker på 

konteksten. Strukturalistiske betegnelser og begreper som diskurs og historie brukes altså her 
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med en annen betydning enn den vanligste, de markerer størrelser både i teksten og 

konteksten. Tradisjonelle fiksjonsfortellinger gjentar konvensjonelle mønstre og forløp i den 

historiske situasjonen de utgjør en del av, i stadig nye forsøk på å fastlegge en referent og 

bekrefte en kjent erfaring. Eksperimentelle fiksjonsfortellinger gjentar kjente mønstre og 

forløp på måter som uthuler den opprinnelige meningen i dem, for slik å gi utkast til nye 

betydninger. Forfatteren og leseren, fortelleren og romanpersonene deltar alle i en vedvarende 

prosess med å produsere betydning, i en verden og en tekst som ikke har tilgang på noe fast 

orienteringspunkt. Lesemåten kan på denne måten karakteriseres som en form for 

poststrukturalisme med pragmatiske og fenomenologiske trekk. Intensiv selvrefleksjon i 

romanen, i form av gjentagelse av vanlige fortellertrekk, avdekker at disse trekkene er typiske 

for en patriarkalsk og imperialistisk kultur. Dermed blir det klar at tradisjonsfortellingenes 

intensive forsøk på å fremskaffe vesentlig innsikt ender med å uthule slik innsikt. I stedet 

oppstår en ny type performativ virksomhet der ulike mønstre for organisering av mange 

fortellingsfragmenter påvirker hverandre gjensidig, og underveis i prosessen åpner for glimt 

av nye sider ved omgivelsene. Metaforiske fordoblinger og metonymiske forskyvninger 

befrukter hverandre gjensidig i en prosess hvor kjente navn for vanlige erfaringer tømmes for 

innhold, og nye navn for andre erfaringer plutselig oppstår underveis. 

 

3.1 Søyle (rekonstruksjon av heltehistorien om Percival) 
 

Heltehistorien om Percival oppfattes her som en viktig delhistorie i romanen. Flere 

kommentatorer er imidlertid uenige om hvor viktig den er, samtidig er de uenige om det er 

tale om en tragisk eller komisk helt. Den sentrale Woolf-forskeren J. W. Graham bygger i 

essayet ”Manuscript Revision and the Heroic Theme of The Waves” (Graham 1983) på 

detaljerte studier av utkastene til romanen, og konkluderer med at heltemotivet kommer inn 

sent og ikke gjennomføres i den endelige versjonen: ”Critical commentary rarely treats the 

theme as central, when it treats it at all . . . Was Woolf simply wrong in her assessment of the 

theme’s centrality?” Woolfs intensjon har vært å gjøre Bernard til Percivals etterfølger, men 

det lykkes ikke: ”The consequence is that, far from liberating himself from Self-as-Subject 

and reversing the subjection of Self to World of Object (exemplified in Percival’s death), 

Bernard absorbes only another consciousness.” (Graham 1083: 329). Dersom Bernard maktet 

å realisere seg selv, ville det ikke kunne fremstilles som en nåtidig hendelse, fordi det 

opprinnelige språket hans også måtte tilintetgjøres i denne prosessen. På denne måten 
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kommer altså begrensende elementer til å overskygge heltefortellingen om subjektets 

selvoverskridelse.   

John F. Hulcoop imøtegår Graham i essayet ”Percival and the Porpoise: Woolf’s 

Heroic Theme in The Waves” (Hulcoop 1988). Graham bygger sin fremstilling av helten på 

Joseph Campbells arketypiske forestillinger i The Hero with a Thousand Faces fra 1949, 

mens Hulcoop viser til Shelley som typen på den modige helten som rir motstanderen i møte. 

Han finner at Bernard nettopp spiller på heltemotivet etter Percivals død: ”I jumped up. I said, 

’Fight! Fight!’ I repetead. It is the effort and the struggle, it is the perpetual warfare, it is the 

shattering and piecing together – this is the daily battle, defeat victory, the absorbing pursuit” 

(Woolf 1931: 207). Og språket bærer mellom personene: “. . . we melt into each other with 

phrases . . . (Woolf 1931: 10). Dessuten modifiserer Woolf hele tiden den romantiske 

idealismen til de seks hovedpersonene: ”Woolf constantly modifies the romantic idealism of 

Neville and Louis (both of whom are intensely single-minded) and the romantic agony of 

Susan and Rhoda (who are intensely self-absorbed) (Hulcoop 1988: 482). 

    For egen del vil jeg kritisere Graham for at han ikke legger vekt på selvrefleksive 

trekk ved romanteksten. Han tar utgangspunkt i heltefortellingen som han mener rommer en 

idealistisk subjektsforestilling, men uten å fokusere på kritiske, ironiske eller parodiske trekk 

ved fortellingen, bildene og språket. Likevel gjør han den interessante observasjonen at Woolf 

gjennom utkastene går fra å legge vekt på vennenes bruk av søylemetaforen for Percival, til å 

fokusere på deres felles konstruksjon av bildet av ham (Graham 1983: 320, 321). Jeg mener at 

Hulcoop ser kritikken av den romantiske idealismen og individualismen i romanen, men at 

han ikke er like oppmerksom på selvrefleksive trekk ved teksten. Det er en mangel ved 

fremstillingen både til Graham og Hulcoop at ingen av dem fokuserer på Percival-fortellingen 

som et historisk betydningsfullt narrativ og persepsjonsmønster som romanen forsøker å 

forandre. 

 Maria di Battista legger i essayet ”The Waves. The Epic og ”Anon”” nettopp vekt på 

slike selvrefleksive trekk ved romanen (di Battista 1980). Den tilslørte narrative teknikken 

rommer en dobbel og ironisk holdning, særlig når det gjelder heltefortellingen om Percival. I 

essayet kommenterer hun både fortellemåte, narrative og perseptuelle mønstre og 

subjektkonstruksjoner. Ikke minst legger hun vekt på at Percival-fortellingen faller sammen 

når helten dør, men at det nettopp åpner nye muligheter for Bernard til å fremstille og 

representere erfaringen med ham på andre måter: ”He (Percival) represents Woolf’s respectful 

but ironic homage to classical man, homo faber, who projected onto the world his illusions of 

linearity, of clarity, of permanence that triumphs over time, of centrality that accumulates all 
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things to itself” (di Battista 1980: 168). Og hun viser hvordan Bernards fortellemåte kan 

oppfattes som et opprør mot en slik tradisjon: “Life, once released from the disciplines of a 

teleological narration, released, that is, from the discipline of movement initiated and 

sustained in pursuit of a definable end, becomes a terror for the imagination” (Di Battista 

1980: 175). Slike viktige trekk ved romanen er det meningen å kommentere nærmere i dette 

kapitlet.  

 Di Battista fremhever underveis også patriarkalske og imperialistiske trekk ved den 

ironiske heltefortellingen om Percival, mens disse aspektene utgjør hovedfokus i Patric 

McGees essay ”The Politics of Modernist Form; Or, Who Rules The Waves” (McGee 1992). I 

opposisjon til Jane Marcus fremhever han at modernismen i romanen nettopp utgjør en form 

for anti-patriarkalsk og anti-imperialistisk språklig praksis: ”what her literary-lingvistic 

actions in The Waves represent are social identities as ideological constructions which can be 

articulated as differential forms through the ”non-self-identity” of the signifier, . . . “ (McGee 

1988: 642). Ifølge McGee fungerer Percival som hovedeksempel på eurosentrisk ideologi: 

“Percival embodies those “standards of the West” that effectively solve “the Oriental 

problem” through the use of “violent language”” (McGee 1988: 644). I tråd med en slik 

oppfatning ønsker jeg å vise at Percivals død åpner for at de andre vennene kan oppdage nye 

trekk ved omgivelsene som imperialismens voldelige språk tidligere ikke har gitt rom for. 

      

       Oppgaven går nå ut på å vise at den viktige delfortellingen om helten Percival har 

trekk av søylekonstruksjon, og at den rekonstruerer viktige sider ved europeiske 

heltefortellinger, slike som gjennom lang tid har bekreftet mannlige, imperialistiske subjekters 

idealbilde av seg selv. Percival-historien lar seg gjengi med få ord. Han utgjør den syvende 

vennen som de seks andre beundrer. Han spiller cricket, leser kriminalbøker og reiser som 

offiser til den britiske kronkolonien India. Her gjør han tilsynelatende en heltebragd med å 

rette opp en kjerre som har satt seg fast i gjørmen på veien, før han dør ved en tilfeldighet når 

hesten snubler i en sten. Mer interessant enn historien om det nøkterne livsløpet, er det 

diskursive mønsteret for fremstillingen av helten. De seks vennene forsøker hver for seg og 

sammen å gi et bilde av Percival. Bildet bærer preg av bakgrunnen til hver av dem, men like 

mye av den klassiske dannelsen flere av dem får gjennom utdanningen i skolen og på 

universitetet. Romanen gjengir konstruksjonen av heltebildet som en form for personlig og 

kulturell selvspeiling, på en måte som fordobler kulturens reproduksjon av egne heltebilder.  

 Den stadig vekslende frie indirekte talen gjør at personene skifter mellom å 

karakterisere seg selv og andre direkte og indirekte. Percival blir tilsynelatende karakterisert 
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direkte av de andre, men disse karakteristikkene fungerer samtidig i stor grad som subjektive 

projeksjoner. De leker med og leter etter ord og bilder på måter som lar bestemte assosiative 

mønstre fremtre underveis. Både fremdriften av fortellingen og bildet den tegner av helten blir 

preget av søyle og monument, tårn og spir. Alle er opptatt av å fremheve det som er stabilt og 

statisk, fast og hardt, ordnet og ferdig definert. I denne virksomheten forenes så ulike personer 

som den klassiskdyrkende Neville og den ansiktsløse Rhoda. Etter hvert fyller de andre ut 

bildet som til slutt fremstår som et tilsynelatende enhetlig produkt. Neville kobler latinstudier, 

diktekunst og vennskapet med Percival sammen med forestillingen om statuer i parken: ”I 

shall explore the exactitude of latin language and step firmly upon the well-laid sentence, and 

pronounce the explicit, the sonorous hexameters of Virgil, of Lucretius . . . (. . . ) I shall lie 

with my friend under the towering elm trees (. . . ) like some statue in the public garden” (22). 

Klassisk språk og litteratur har karakter av transparent medium, som evner å opprette kontakt 

mellom jordiske erfaringer og evig innsikt, og kan av den grunn fungere som modell for all 

søken etter sann innsikt. Han utdyper snart flere sider av samme sak: ”His blue and oddly 

inexpressive eyes are fixed with pagan indifference upon the pillar opposite (. . . ) He is allied 

with the latinphrases on the memorial brasses. He sees nothing; he heares nothing. He is 

remote from us all in a pagan universe” (25). Percival har likhetstrekk med statuen med 

latinsk motto overfor dem. Han stirrer inn i evigheten, uberørt av skiftende inntrykk fra en 

verden i forandring. Senere gjengir Neville et glimt av statuen av skolens grunnlegger, og 

understreker dermed betydningen av å holde urokkelig fast på tradisjonen han befinner seg i 

forlengelsen av. Så vender han igjen tilbake til bildet av tradisjonens mest fremtredende 

representant i dag: ”There is Percival lounging on the cushions, monolitic, in giant repose” 

(60). Percival utgjør for dem den personen som fremfor noen har innført en stabil orden både 

hjemme og ute. 

 På samme måte som Neville søker en sikker målestokk som kan garantere for 

sannheten i egne studier og egen diktning, så søker den inntrykksvare, men usikre Rhoda etter 

en utvidet identitet som kan omfatte all kunnskap om andre: ”I will seek out a face, a 

composed, a monumental face, and will endow it with omniscience, and wear it under my 

dress like a talisman . . .(24). Handelsmannen og dikteren Louis på sin side er betatt av 

militærvesenets orden og disiplin, selv om han ser at det kan utsette svakere skapninger for 

fare: ”. . . they salute simultanously passing the figure of their general. How majestetic is their 

order, how beautiful is their obedience! (. . . ) But they also leave butterflies trembling with 

their wings pinched off . . .” (34). Naturbarnet og bondekonen Susan opplever deres felles 

verden som en blendende, men utrygg verden av glass: “The houses are all glass, all 
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festrooms and glitter, now all frontdoors and lace curtain, all pillars and white “steps” (45). 

Sosietets- og levekvinnen Jinny ser trekkene av oppadstrebende og statiske konstruksjoner i 

omgivelsene, samtidig som hun ser begrensningen ved dem: ”There is a line of chimney-pots 

against the sky” (75). Mens Bernard i ennå større grad er klar over at forestillingen om en 

endelig orden er en illusjon: ”. . . if life could have that order – for above all he desires order 

(67).   

 Fremdriften av fortellingen nærmer seg toppen i fremstillingen av den første 

samlingen i Hampton Court. Her er alle de syv vennene til stede samtidig og snakker med 

hverandre. Høydepunktet i heltefortellingen danner skildringen av Percival som retter opp 

oksekjerren i India. Men her får også fremstillingen et mer tvetydig preg enn før. Neville 

innser at den form for orden helten er omgitt av, er påtvunget andre ved hans egen 

maktutfoldelse og tvang: ”He has imposed order” (92). Og Louis kommer til samme 

erkjennelse når det gjelder sammenheng, orden og klarhet i egen diktekunst, den er påtvunget 

materialet med tvang:” . . . in effort to make a steelring of clear poetry that shall connect the 

gulls and the woman with bad teeth, the church spire and the bobbing billycock . . . ” (96). 

Dermed antydes det samtidig at vennenes mange historier om Percival fremstår som et 

entydig helteportrett fordi historiene er tvunget inn i et ferdig mønster fastlagt av tradisjonen.   

For Rhoda stiller saken seg annerledes, hun makter ikke som de andre å forene 

inntrykkene til en sammenhengende historie: ”I am afraid of the shock of sensation that leaps 

upon me, because I cannot deal with it as you do – I cannot make one moment merge into the 

next” (97). Her har hun trekk felles med Susan som bare kan bruke og forstå umiddelbare 

uttrykk for kjærlighet og hat: ”The only sayings I understand are cries of love, hate, rage and 

pain” (98). Men denne manglende evnen til å tvinge sammen inntrykkene for å skape en egen 

historie gjør samtidig begge mer livsudugelige.   

Bernard er den som tydeligst fremhever at all sammenheng og orden, klarhet og 

mening er av relasjonell art: ” . . . you feel that it is not the train that is going, but I Bernard, 

who does not care, who does not feel, who has no ticket, and has lost his purse” (100). Toget, 

den modern tids fremkomstmiddel, anvendes her til å markere at all bevegelse må oppfattes 

som relasjonell, slik også menneskelige verdier må oppfattes som relasjonelle. Bernard og 

romanens fremstilling av heltegjerningen i India blir derfor særlig tvetydig:”By applying the 

standards of the West, by using the violent language that is natural to him, the bullock-cart is 

rightened in less than five minutes. The Oriental problem is solved. He rides on; the multitude 

cluster round him, regarding him as if he were – what indeed he is – a God” (102). Den 

veldige heltegjerningen Percival blir hyllet for av folkemengden og vennene, fremstår på 
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samme tid som talende uttrykk for at det britiske imperiet baserer sitt styre på maktutfoldelse. 

Og vennenes hyllest til helten blir i samme situasjon avslørt som en feiring av den sterke 

mann.  

Den geniale helten utfører handlinger som får konsekvenser for mange, men etterlater 

ham selv som en ensom person med sin egen sannhet. Rhoda ser denne sammenhengen, 

samtidig som hun setter spørsmåltegn ved den sannheten han mener å representere: 

”Unknown, with or without a secret, it does not matter, he is like a stone fallen into a pond 

round which minnows swarm” (102). Mens Susan på sin side bare føler tvangen til å følge 

hans mønster uten selv å gjøre motstand: ”A circle has been cast on the water: a chain is 

imposed. We shall never flow freely again” (107). Begge er oppmerksomme på den store 

betydningen helten og heltebildet har for dem, samtidig som de har problemer med å velge 

andre helter og bilder.  

 Fremstillingen av fortellingen om den mannlige helten når sitt høydepunkt og 

vendepunkt her, både med tanke på historie, diskurs og funksjon. I første omgang er det 

naturlig å feste seg ved høydepunktet. Historien når sitt klimaks idet Percival gjennom sin 

avgjørende kvalifiserende prøve beviser at han er utvalgt til å lede sitt eget og andre folk. I 

tråd med mytiske, legendariske og episke heltefortellinger er han kalt og funnet verdig til å 

gjenopprette en opprinnelig og universell orden i denne foranderlige verden. I tråd med 

romanse-tradisjonen med dens idealistiske subjektoppfatning, er han i stand til å overskride 

begrensningen i og rundt seg, og realisere en høyere idé med sitt liv i fellesskapet blant andre. 

I forlengelsen av Nevilles idealer er det også mulig å se at han realiserer den romerske dyden 

”virtus”, som en handlekraftig mann som setter sin vilje igjennom, mens flere av de andre 

vennene aner at Percivals prosjekt kan oppfattes som en form for selvrealisering. En slik 

selvrealisering innebærer her en projisering av egne forestillinger om sammenheng og orden, 

klarhet og konstans, idet selvet utgjør utgangspunkt, sentrum og mål for den forestillende 

virksomheten. 

 Heltefortellingens diskurs røper at det foreligger en nær sammenheng mellom 

selvforestilling og selvfremstilling. Den første vennesamlingen og senere den andre, får preg 

av vekselsang under et rituelt kveldsmåltid, der deres felles mål er å hylle idealforestillingen 

de har om Percival. De ulike monologene og replikkene kobles underveis sammen til en 

helhet som har til oppgave å gestalte det ene og sanne bildet av helten. Den enkeltes 

oppfatning av sammenheng og orden synes å overlappe de andres, på måter som ser ut til å 

stadfeste idealet på en definitiv måte, slik at fremstillingen får et transparent preg. 
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 Når en slik historie om den modige helten som setter sin gode vilje igjennom, blir 

fremstilt som en entydig hyllest til et universelt ideal, legger det til rette for at leseren skal 

delta i den unisone hyllesten. På dette punkt fordobler fortellingen funksjonen til de 

kulturbærende fortellingene som vennene har blitt presentert for under oppveksten. 

Fortellingen rekonstruerer beslektete elementer, som et nytt ledd i en nesten ubrutt tradisjon 

av selvbekreftende fremstillinger i vestlig tradisjon. 

 

3.2 Kronblader uten sentrum (dekonstruksjon av heltehistorien om Percival) 
 

Hyllesten til Percival som deres felles ideal når et høydepunkt under den første samlingen, 

men vedvarer etter denne og opprettholdes gjennom den andre samlingen. Det inntrer likevel 

en viktig forandring underveis; den enhetlige og entydige, målrettete og klare fremstillingen 

blir gradvis mer sammensatt og flertydig, åpen og sløret. Allerede under den første samlingen 

blir heltebildet historisert når Neville fremhever romerske og Louis viser til middelalderske 

forbilder: ”His magnifience is that of some mediaeval commander” (26). Negative 

konsekvenser ved dyrkingen av slike heltebilder blir fokusert av flere. Neville er opptatt av at 

han med sin distanserte holdning ikke ser og hører noe i den aktuelle situasjonen. Bernard er 

særlig oppmerksom på at fortellingene om helten og hans egne ord og handlinger fungerer 

som et voldelig språk, som bare ved hjelp av maktutfoldelse er i stand til å herske over andre 

land og folk. Dermed blir det også tydelig at heltebildet er konstruert. Både Neville, Louis og 

Bernard legger vekt på, kjenner seg igjen i og dyrker helten som har behov for orden, 

reduserer alt til orden og skaper orden selv, nettopp fordi de savner en slik orden i sine liv og 

fortellinger. Heltebildet fremstår slik som konstruert og konvensjonelt. Bernard uttrykker det 

slik: ”He is conventional; he is a hero” (92). Den usikre Rhoda er likevel den som tydeligst 

uttrykker sitt eget behov for å konstruere bildet av en allvitende og allmektig helt: ”I will seek 

out a face, a composed, a monumental face, and I will endow it with omniscience . . .” (24). 

 I ventetiden før neste felles måltid og under dette måltidet blir utviklingen forsterket. 

Det solide, stabile og statiske heltebildet forvitrer, men på restene av dette bildet blomstrer 

vennenes mange nye fortellinger om helten og hverandre. Det stabile og enhetlige heltebildet 

fremstår underveis som resultat av subjektive projeksjoner som er samordnet etter overleverte 

mønstre. Men hulrommet som åpner seg etter at dette heltebildet har falt sammen, forløser 

nye former for flytende og springende samspill mellom helt ulike varianter. 

Sammenhengende, sentrerte og ferdig ordnete fortellinger brytes opp i mindre deler, 
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desentreres og kastes ut i uendelig antall forsøk på å opprette nye ordener. Patriarkalske og 

koloniserende fremstillinger utleveres som ensidig kontrollerende og voldelige, men dermed 

oppstår nye muligheter for å lete etter alternative gjensidighetsdiskurser. Vertikalt orienterte 

mønstre for fremdriften av fortellingen brytes ned, og nye former blir til, styrt av gjensidig 

avhengig vekselvirkning mellom vertikalt orienterte modeller og mer horisontalt orienterte 

assosiative mønstre. Vekslingen mellom monologene og replikkene blant vennene leker hele 

veien med selvrefleksive uttrykk, det vil si bilder som kan navngi sider ved den forvandlende 

fortellende prosessen de utgjør en aktiv del av. Bilder av statuer som faller sammen og 

blomstrende grener som faller av, skifter til tog som forlater perrongen og bølger som 

dampbåter setter i bevegelse, før nye bilder oppstår av danserens piruetter og malerens 

arabesker.  

 Rhoda gir viktige impulser til nye fremstillingsmåter, med bakgrunn i erfaringer fra 

eget liv: ”. . . I will look at oakes cracked asunder and red where the flowering branch has 

fallen” (120). Stadig nye møter mellom vennene forandrer også Louis’ måte å forestille seg og 

forstå verden på: ”Meeting and parting, we assemble different forms, make different patterns” 

(129). Og Bernard følger snart etter med sin gryende innsikt i alternative fortellemønstre: 

“But why impose my arbitrary design? . . . The world is beginning to move past me like the 

banks of a hedge when train starts, like the waves of the sea when a steamer moves” (144). 

Jinny følger opp togbildet og setter på den måten imperiets fortellinger om egne seire i 

bevegelse: “ – Picadelly South, Picadelly North, Regent Street and the Haymarket – are 

sanded paths of victory driven through the jungle . . . Lifts and rise and fall; trains stop, trains 

start as regularly as the waves of the sea” (149). Hele veien kobles måter å erfare verden på 

med måter å beskrive den på. Rhoda kommuniserer dårlig med andre, og i hennes 

fremstillinger fungerer ikke lenger tremetaforen. Louis forsøker i liv og diktning å få verden 

til å henge sammen, men finner nå at hvert møte oppleves forskjellig og må beskrives på hver 

sin måte. Bernard forstår etter hvert at tegnene er arbitrære og oppdagelsen gjør det naturlig 

for ham å sammenligne fremdriften i egne fortellinger med tog som beveger seg bak hekken 

og dampbåt som lager bølger, det er tale om gjentatte bevegelser som innebærer forandring.  

Jinny følger i sin fremstilling opp togbildet ved å trekke inn stoppestedene på 

undergrunnsbanen i London. Togreisen med stoppesteder blir et bilde på imperiets fortellinger 

om egne seire, i stadig nye forsøk på å bekrefte egne selvbilder og egen rett til maktutfoldelse. 

Men ved å legge vekt på at toget stopper og starter på ny, som i en bølgebevegelse, gjør hun 

oppmerksom på at stadig gjentagelse kan gi rom for forandring.    
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I neste omgang følger så Bernard opp sin egen og Jinnys kobling av togbildet med 

båtbildet: “My little boat bobs unstradily upon the chopped and tossing waves” (161). På dette 

tidspunkt er også Neville i ferd med å forandre fremstillingsform: ”There are no repetitions 

for me. Each day is dangerous (…) Let the solidity be destroyed (. . . ) Each sight is an 

arabesque ( . . .) The snow, the burst pipe, the tin bath, the Chinese goose – these are signs 

swung high aloft upon which, looking back, I read the character of each love; how each was 

different” (163). Bernard følger igjen opp bildet som setter fremstillingens vertikale og 

horisontale akse opp mot hverandre, uten å finne noe endelig stabiliserende orienteringspunkt: 

“We have to leap like fish, high in the air, in order to catch the train from Waterloo. And 

however high we leap we fall back again into the stream” (166). Louis beveger seg også i 

samme retning. Den faste normen som tidligere har garantert sammenhengen i fortellingene 

hans, forstår han nå blir motsagt hver gang han mottar sterke sanseinntrykk: ”It breaks, said 

Louis, the thread I try to spin; your laughter breaks it, your indifference, also your beauty. 

Jinny broke the thread when she kissed me in the garden years ago” (167). Til gjengjeld setter 

de flytende bevegelsene i Jinnys sjal ham på sporet av tilsvarende mulige bevegelser i egen 

tekstvev: ”When the soft air lifts Jinnys spotted scarf and it floats weblike” (168).  

I de to sammenkomstene ser vennene ut til å være fanget i tidens og rommets dunkle 

hulrom uten sikre holdepunkter. Louis uttrykker det slik: “Our separate drops are dissolved, 

we are extinct, lost in the abyss of time, in the darkness” (173). Situasjonen gjør det umulig 

for dem å fullføre sine utsagn på måter som kan stabilisere en definitiv referent, men nettopp 

av den grunn ser vekslingen mellom replikkene ut til å bli mer intens enn før. Raske 

skiftninger hvor alle partene er involvert, forløser overraskende sprang mellom mer og mindre 

beslektede bilder.               

 Vennenes unisone hyllest til Percival som universell helt, blir underveis i 

fremstillingen tømt for sitt vesentlige innhold. Interessant nok skjer det ved at hyllesten blir 

gjentatt så ofte og ved at enigheten mellom dem blir understreket så sterkt. Homi K. Bhabha 

beskriver denne utviklingen i essayet ”Of Mimicry of Man. The ambivalens of colonial 

discourse”.  Når idealiserende kolonidiskurser blir gjentatt ofte, så forvandles de til farser fra 

hverdagen:”What they all share is the discursive process by which the excess or slippage 

produced by the ambivalence of mimicry (almost the same, but not quite) does merely 

’rupture’ the discourse, but becomes transformed into an uncertainty which fixes the colonial 

subject as a ‘partial’ precense (Bhabha 1994: 86 b). I essayet “Race, Time and The Revision 

of Modernity” peker han på at gjentagelse og forstørrelse av scener og gester innebærer en 

tidsforsinkelse som motarbeider både instrumentell målrettethet og uendelig utsettelse. På 
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denne måten blir leseren eller betrakteren vekket til ny undring overfor hver enkelt 

begivenhet. Bhabha mener at Berthold Brecht legger til rette for en lignende prosess i sine 

læredramaer: ”Because the lag is indeed the very structure of difference and splitting within 

the discourse of modernity, turning into a performative process, then each repetition of the 

sign of modernity is different, specific to its historical and cultural conditions of enunciation” 

(Bhabha 1997: 179). Gjentagelsen av heltehistorien i The Waves forsinker fremstillingen slik 

at den splittes opp i mange ulike varianter. Dermed blir den sammenhengende og endelige 

bekreftelsen av helteidealet til en performativ virksomhet, der konkrete enkelterfaringer med 

heltefiguren spiller med og mot hverandre i en uendelig prosess.    

 Helteportrettet av Percival blir antydet i andre og tredje kapittel i romanen, men når 

sitt høydepunkt i fjerde og femte kapittel. Det relativt korte tidsrommet som historien om de 

to samlingene utgjør, får stort rom i diskursens detaljerte gjengivelse av samlingene. 

Strømmen av tilsynelatende enhetlige replikker og bilder, som har til hensikt å stadfeste 

helteportrettet på definitivt vis, fremstår underveis som en samling av forskjellige 

kommentarer og uttrykk. Dermed kommer hver av disse til å avdekke sider ved den enkeltes 

relasjon til vennen Percival i konkrete historiske situasjoner, mer enn å si noe vesentlig om 

ham selv. I praksis kommer denne gjentagelsesdiskursen til å vise hvordan hver av dem 

strever med å fri seg fra den enhetlige, selvsentrerte og kontrollerte grunnfortellingen om 

helten som de alle er involvert i. Mennene Louis og Neville er lenge opptatt av å konstruere 

sine egne fortellinger som linje og sirkel, for slik å realisere sine mål om mot og klarhet. Selv 

om kvinnene også er influert av slike fremstillingsformer, er likevel andre mønstre mer 

fremtredende hos dem. Mens mennene søker klarhet gjennom å bygge på dikotomiske 

motsetningsforhold mellom han eller hun, hard eller myk, mektig eller avmektig, så søker 

Jinny å overvinne slike motsetningsforhold gjennom dansende bevegelser. Den vare Rhoda 

ser tvetydigheten ved alle bildene de andre benytter, og hun velger selv å gå med slør foran 

ansiktet og hengi seg til egne fantasier. For henne mer enn noen av de andre fremstår 

drømmen om den allmektige imperieherskeren som en kompensasjon. Samtidig er hun den 

som fremfor de andre er i stand til å avsløre de falske selvbildene de alle er oppdratt til å 

dyrke. På dette området røper hun slektskap både med den aldrende historiefortelleren 

Bernard og den anonyme fortelleren av romanen. 

 Entydige og vertikalt orienterte narrativer kan med parodisk gjentagelse forvandles til 

flertydige og mer horisontalt orienterte. Slik kan også maktens hierarki i litteraturen og 

kulturen motarbeides gjennom oppslitting, mangfoldiggjøring og utveksling mellom mindre 

deler på kryss og tvers. Gilles Deleuze og Felix Guattari beskriver slike prosesser i boken 
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Kafka. For en mindre litteratur, særlig i kapitlet ”Blokker, serier, intensiteter”. Her viser de 

hvordan et sett med delfortellinger eller intensitetsblokker kan organiseres etter to helt ulike 

arkitektoniske prinsipper. Tårnkonstruksjoner kan bli til serier av blokker, når entydige utsagn 

gjennom manieristisk gjentagelse gjøres til flertydige (Deleuze & Guattari 1994: 122). 

Inspirert blant annet av romanen Slottet viser de hvordan den keiserlige makt organiserer 

intensitetsblokker i diskontinuerlige sirkler omkring et tårn som befinner seg i sentrum. Men 

blokkene kan frisettes fra denne sentrerte og hierarkiske orden når det opprettes kontakt 

mellom dem innbyrdes. Da vil den gjensidig avhengige forbindelsen mellom dem skape 

mange nye ordener. De blir frigjort fra bindingen til et sentralt orienteringspunkt og settes i 

svevende og flytende bevegelser. Forfatterne fremhever noen blokker som særlig aktive, 

nemlig blokker som rommer erindringer fra opplevelser med barn, kvinner og kunst (Deleuze 

& Guattari 1994: 130). 

 Heltefortellingen om Percival kan beskrives som en søylekonstruksjon, men også som 

en slik tårnkonstruksjon. I sentrum for den vertikalt orienterte litterære og kulturelle 

grunnfortellingen står den modige mannen og mektige herskeren. Omkring dette litterære og 

kulturelle sentrum befinner de enkelte vennenes fortellinger seg, organisert i sirkler. Slik 

prøver de å sikre en enhetlig og entydig etterligning av idealene om å være selvstyrt og 

selvforsynt. I løpet av de to samlingene opprettes det stadig nye kontakter mellom de atskilte 

erindrings- og intensitetsblokkene, slik at blokkene fremtrer som mer tvetydige enn før. De 

løsriver seg etter hvert fra orienteringen mot helten i sentrum, og beveger seg i helt nye 

retninger. Underveis avdekker de stadig nye sider ved vennene og forholdet mellom dem. 

Erindringsblokker fra barndomshaven, det første kysset mellom Louis og Jinny og senere 

dansen til Jinny fungerer som særlig aktive intensitetsblokker med evne til å utvide feltet for 

observasjoner. 

 Percival-fortellingen fungerer på denne måten som et viktig omdreiningspunkt i 

romanen, både når det gjelder rekonstruksjonen av heltefortellingen og dekonstruksjonen av 

den. Navnet er påfallende og fungerer i seg selv som et hybrid bilde. Helten fra 

legendesamlingen om ridderne ved det runde bord kobles opp mot vennen som spiller cricket, 

leser kriminalromaner og reiser ut som befal. Når to så ulike forestillingskretser møter 

hverandre, forløser det assosiasjonsprosesser som ikke uten videre lar seg stabilisere i noe 

felles orienteringspunkt. På en indirekte måte kommer navnet slik til å invitere til en 

selvrefleksiv lesning. Navnet opplyser om fortellertradisjonen fremstillingen selv knytter an 

til, og antyder samtidig at denne tradisjonen kan være utdatert når det gjelder skildringen av 

moderne mennesker. Likevel viser romanen at det ikke uten videre er mulig å velge seg en 
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annen tradisjon, det er langt mer realistisk å forsøke å forvandle fortelletradisjonen som 

romanen befinner seg innenfor og i forlengelsen av. 

 Percival fungerer her som representant for ridderne av det runde bord som er på jakt 

etter den hellige gralen, begeret med dråper fra Jesu blod, slik at fortidens evige sannheter kan 

bli tilgjengelige nå. Men han makter ikke å stille de rette spørsmålene som gralen krever og 

forblir taus og blind. Nettopp dette prosjektet mislykkes også den anonyme fortelleren og 

vennene med når de rekonstruerer heltefortellingen om Percival. Men i det vedvarende strevet 

med å stadfeste idealet fullstendig, forvandles fremstillingen til en uendelig performativ 

prosess, samtidig som den universelle åpenbaringen forvandles til spontane glimt av nye 

persepsjoner. Percival utgjør på en særlig måte fortellingens sentrum, når han dør blir det 

nemlig klart at noe slikt sentrum ikke lenger finnes. Men hans død utgjør forutsetningen for at 

mange andre fortellinger i romanen kan bli til. De ulike vennene kommer hver for seg frem til 

denne overraskende sammenhengen. Bernard kobler tilsynelatende motsatte fenomener som 

likevel ser ut til å være hverandres forutsetninger: ”Such is the incomprehensible 

combination, said Bernard, such is the complexity of things that as I descend the straircase I 

do not know which is sorrow, which joy. My son is born; Percival is dead”. Rett etter utvider 

han perspektivet i retning av kunst og litteratur: ”Mercifully these pictures make no reference; 

they do not nudge; they do not point. Thus they expand my consciousness of him and bring 

him back to me differently. I remember his beauty. “Look, where he comes”, I said” (118). 

Neville nærmer seg en lignende oppfatning: ”This is the world that Percival sees no longer. 

Let me look” (115). Rhoda uttrykker deler av samme innsikt i slutten av kapitlet: ”Now that 

lightning has gashed the tree and the flowering branch has fallen and Percival, by his death, 

has made me this gift, let me see the thing” (123). Bernard gjentar poenget på variert vis i 

romanens siste, oppsummerende kapittel, i samtalen med den fremmede på kaféen: ”We sat 

here together. But now is Percival dead, and Rhoda is dead; we are divided; we are not here. 

Yet I cannot find any obstacle separating us. There is no division between me and them” 

(222). Percivals død rommer en paradoksal innsikt som preger hele romanen og setter sitt 

avgjørende preg på fortellingen som forestillende prosess. Når et overhistorisk ideal og en på 

forhånd vedtatt orden og referanse legges i graven, så oppstår mange nye og motsetningsfylte 

måter å fremstille fortellinger og danne seg forestillinger på. Det kan i sin tur utvide feltet for 

observasjoner av personer og situasjoner. 

 Navnet Percival gjør på sin egen måte oppmerksom på parodiske og paradoksale trekk 

ved bruken av det litterære og språklige mediet i romanen. På arabisk betyr navnet den rene 

eller den dydige dåren, han som befrir brorskapet fra de onde makter. I romanen befris 
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vennene når de forstår at det entydige mannlige dydsmønsteret de dyrker, er resultat av deres 

egen kompensatoriske fantasi. På fransk betyr navnet gjennomtrengning av sløret (perce-

voile), og fremhever slik to motsatte betydninger på samme tid. Enhver språklig og litterær 

fremstilling vil på avgjørende vis være bundet til og preget av det verbale mediet som 

bestemmer fremstillingens form og innhold. Mediet har evne til å uttrykke og gjengi inntrykk 

fra erfaringsverdenen, og gjør det med bakgrunn i konvensjoner som sørger for at det blir 

mulig å kommunisere erfaringene. I stor grad brukes språket og kunstspråket til å 

kommunisere kjente sannheter, men uvanlig bruk av det kan spontant åpne for nye glimt av 

omgivelsene. Percival-fortellingen fungerer som et konvensjonelt slør i tradisjonen, men i 

romanen brukes tradisjonen på eksperimentelt vis slik at den gjennombores og dermed åpner 

for andre blikk på og glimt fra verden.                    

 Konvensjonenes slør settes i bevegelse i romanen og blir til en stadig skiftende 

overflate. Det er tale om en språklig og retorisk overflate som noen steder folder seg om seg 

selv i form av markerte selvrefleksive uttrykk av emblematisk karakter. Rhodas slør og Jinnys 

sjal fungerer slik, men i særlig grad Bernards omtale av vennene og deres fortellinger i form 

av en mangesidig blomst uten sentrum. Rhoda fremhever da også spesielt at romanens 

konstruksjon blir synlig gjennom denne figuren. Før den første samlingen strever Bernard 

med å differensiere seg selv, og det utløser en lengsel etter de andre: ”I wish, then, after this 

somnolence to sparkle, many faceted under the light of my friends’ faces” (87). Snart er alle 

samlet og Bernard gjør det konkrete sanseinntrykket av nelliken i vasen foran dem om til en 

retorisk figur for hver enkelts bidrag til den mangesidige fortellingen de er del av: ”There is a 

red carnation in that vase. A single flower, many-petalled, red, puce, purple-shaded, stiff with 

silver-tinted leaves – a whole flower to which every eye brings its own contribution” (95). 

Etter at Percival er død blir bildet forvandlet til en sekssidig blomst: “The flower, said 

Bernard, the red carnation that stood in the vase on the table of the restaurant when we dines 

together with Percival, is become a six-sided flower; made of six lives” (175). På denne måten 

demonstrer Bernard hva som er karakteristisk for sin egen og romanens fortellende praksis. 

Mange personers sanseinntrykk i en konkret historisk situasjon, blir forvandlet til en 

sammensatt retorisk figur. Figuren mangler sentrum og kjennetegnes i stedet av relasjonen 

mellom ulike, men gjensidig avhengige parter. Leseren vet at det her er tale om gjensidig 

avhengige relasjoner mellom menn og kvinner, mellom målrettete og mottakelige personer, 

mellom individer som definerer seg selv og blir definert av andre. Figuren blir på denne 

måten både referensiell og selvreferensiell.  
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Di Battista fremhever poenget med at figuren er sansebasert samtidig som den på 

selvrefleksivt vis fremhever potensialet i sin egen form for figurasjon: ”The real flower in the 

vase, whose presence signifies the body of reality to which Percival was attached, is 

transformed and superseded by a flower that signifies the reflexive and self-containing powers 

of language and of thought” (di Battista 1980: 184). Figuren gir også eksempel på hvordan 

romanen samler konvensjonelle uttrykk innenfor den episke sjangeren, forvandler dem og 

mangfoldiggjør dem. Bernard bidrar med novellepregete lignelser om hvordan nedbygging av 

mønstre for fortellinger kan åpne for helt nye kombinasjoner. Louis bringer inn historiske 

romanser og Neville lyriske meditasjoner, mens Susan spiller opp mot mørke pastoraler, 

Rhoda har et forhold til visjonære romanser og Jinny lever i lekende utveksling med stiliserte 

erotiske beretninger. Det er en rimelig slutning som di Battista trekker når hun mener at The 

Waves spiller opp mot viktige deler av europeisk litteratur for å mangfoldiggjøre tradisjonen: 

” – The Waves reads like an anatomy of the ”body” of literature in the Western tradition. 

Woolf’s primary intention, however, is not to dissect, but to enumerate the various styles of 

figuration through which the literate body expresses itself” (di Battista 1980: 183).     

        

3.3 Blader og bølger i bevegelse (nettverk under utvidelse) 
 

Monologer, mellomspill og samlemonolog veksler gjennom romanen, men vekslingen er mest 

frekvent og intens under de to samlingene og i Bernards sluttmonolog. De danner 

høydepunkter og vendepunkter i fremdriften av romanen. Vennenes store og enhetlige 

heltehistorie om Percival forvandles under måltidene til mange mindre, ulike og gjensidig 

avhengige hverdagshistorier om hverandre. Og Bernards sammenhengende notater om 

vennenes liv og levned forvandles til en bildebok som veksler mellom å gi glimt av skiftende 

personer, situasjoner og relasjoner. Romanen iscenesetter en forvandlingsprosess der 

tradisjonelle fortellemåter og fortellinger underveis blir til eksperimentelle. Vertikalt 

orienterte modeller for samordning av sekvensene, settes opp mot horisontalt orienterte 

assosiasjoner, dermed blir sammenhengende heltebilder til fragmenterte hverdagshistorier. 

Gjensidigheten mellom modeller og assosiasjoner fremtrer som et karakteristisk trekk. Hele 

romanen består av mindre fortellingsdeler som plasserer seg mer eller mindre tilfeldig i et felt, 

definert i forhold til en vertikal og horisontal akse. Dermed trer mindre elliptiske fortellinger i 

vekselvirkning med hverandre i en form for assosiative nettverk. På denne måten kommer 

hvert fragment til å fungere som en metafor som trer i relasjon til andre metaforer. Og 
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innenfor hver mindre fortelling forekommer igjen metaforer som forsøker å navngi prosessen 

de selv deltar i. I tråd med Paul Ricoeurs metaforteori kan denne metaforiske prosessen 

beskrives både som en selvrefleksiv og selvoverskridende prosess. Det er tale om å 

sammenligne mer og mindre kjente bilder av verden for å gi utkast til nye bilder som kan 

utvide feltet for observasjoner (Ricoeur 1997: 283). Romanen fremstår på denne måten som et 

spill mellom metaforer der noen utviklingstrekk ser ut til å gå igjen. Vanlige måter å beskrive 

og se verden på blir avslørt som blindhet, før nye måter oppstår som gir uventete glimt av nye 

trekk, inntil ny blindhet inntrer. Kjente former og blikk kommer i krise, det åpner for spontan 

utvidelse av uttrykk og inntrykk, før teksten og personen faller tilbake til ordinære måter å 

beskrive og betrakte verden på. 

 Utgangspunktet for vennene er sjokket de får når de erfarer at Percival er død. Sjokket 

utløser en språklig-metaforisk prosess for dem og for romanen. Den kan med Ricoeur 

oppfattes som en kognitiv, imaginativ og følelsesmessig prosess av fordobling og 

forskyvning, i felt som både trekker seg sammen og utvider seg (Ricoeur 1997: 283). 

Konvensjonelle konstruksjoner brytes ned og bygges opp i en prosess uten opphør. I noen 

grad kan sansesjokket som vennene opplever sammenlignes med sjokket Virginia Woolf fikk 

da hun fikk vite at broren, Toby, døde i tjeneste som befal. Hun beskriver sjokket i 

dagboksnotatene, og hevder at The Waves er skrevet i takknemlighetsgjeld til ham: ”Anyhow, 

it is done; and I have been sitting these 15 minutes in a state of glory, and calm, and some 

tears, thinking of Thoby and if I could write Julian Thoby Stephen 1881-1906 on the first 

page. I suppose not” (WD, p. 165, i di Battista 1980: 153). Dermed kan romanen beskrives 

som en erfaringsbasert allegorisk omskrivning av egne opplevelser. Men da er det samtidig 

viktig å merke seg det personlig erfarte sjokket her forløser en skriveprosess som er med på å 

forvandle konvensjonelle, bekreftende, biografisk orienterte romanen, basert på tidligere 

tiders helteidealer. 

 Gilles Deleuze og Felix Guattari har beskrevet sider ved beslektete assosiative 

nettverk på måter som kan kaste lys over forvandlingsprosessen i romanen. Det omfattende 

hovedverket A Thousand Plateteaus. Capitalism & Schizophrenia åpner med å sette rhizomet 

opp mot treet som produktivt komposisjonsprinsipp. Mens treet tar utgangspunkt i enhet, er 

rhizomet orientert mot multiplisitet. Bildet er fortsatt hentet fra biologien, men nå fra 

rotsystemer som utvider seg gjennom uforutsigelig knoppskyting rett under overflaten: ”In 

contrast to centered (even polycentric) systems with hierarchical modes of communication 

and preestablished paths, the rhizom is an acentered, nonhierarchical, nonsignifying system 

without a General and without an organizing memory or central automation, defines solely by 
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a circulation of states” (Deleuze & Guattari 2002). Oppbruddet fra heltehistorien i romanen 

betyr også oppbrudd fra tremetaforen med røtter, stamme og grener som vokser inn i 

himmelen, slike trær som gjør det mulig å ordne erfaringer etter evige mønstre. I stedet 

forekommer serier og rekker med naturbilder som underveis kobler seg sammen med andre, 

der begge forvandler seg i den gjensidig avhengige relasjonen. Også her følger koblingen av 

fortellingsfragmenter og metaforer først ordinære mønstre, før uvanlige varianter åpner for 

nye blikk, inntil prosessen faller tilbake til velkjente mønstre.  

 Etter en innledning om vinduer, nett og slør, velger jeg å kommentere to hovedkretser 

av naturbilder. De utgjør viktige deler av tekstoverflaten i romanen, de fungerer som 

selvrefleksive og selvoverskridende bilder og de demonstrerer hvordan sedvanlig blindhet kan 

rokkes slik at utvidelse av perspektivet kan finne sted. Metaforene blomst, kronblad og blad, 

samt bølge, fisk og finne blir kommentert med vekt på selvrefleksive trekk, det vil si med vekt 

på metaforenes og tekstens evne til å forvandle egne uttrykk og oppfatninger. Fiske- og 

finnemetaforen leses blant annet som bilde på at den eksperimentelle teksten har evne til å 

åpne for uventete glimt av nye erfaringer. Et hovedmønster for forandringer går igjen, en tett 

og opak overflate deles opp og settes i bevegelse i kritiske situasjoner, dermed blir den delvis 

gjennomtrengelig og gjennomskinnelig, før situasjonen igjen faller tilbake til utgangspunktet. 

Selvrefleksive trekk ved bildekretsene omfatter også materielle sider ved leseprosesessen, der 

blad og bølge i begelse også kan oppfattes som bilde på leserens vendning av boksidene. Her 

velger jeg likevel å legge hovedvekten på det tekstlige og språklige uttrykket som åpner for 

vekselvirkning med erfaringsverdenen.  

 

Flere bilder gjør oppmerksom på særarten ved tekstens egen overflate, slike som 

vindu, slør, vev og nett. Jinny legger tidlig merke til vinduene i huset på stranden som 

rullegardinene gjør hvite og ugjennomtrengelige: ”Look at the house, said Jinny, with all its 

windows white with blinds” (6). Senere synes hun det er kjedelig å vandre langs veien uten å 

ha noen vinduer å se på. Mer interessant blir det når hun legger merke til at en mann lukker 

opp et vindu og at de hvite gardinene i alle husene danser: ”The gentleman pulls up the 

window. I see reflections on the shining glass which lines the tunnel  . . . . Look all the 

windows of the villas and their white-tented curtains dance . . . ” ( 46). Mens Susan bare 

legger merke til dampen og frosten på vindusflatene som gjør det umulig å se klart: ”. . . only 

the steam on the window-pane, or the frost on the window-pane . . .” (131).  Bernard på sin 

side vil gjerne lene seg ut av et vindu for å lytte: “But I want to linger: to lean from the 

window; to listen” (67). Han husker hvordan han hoppet ut av sengen når det sang en fugl 
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utenfor vinduet, senere ser han ut av vinduet på togreiser. Han liker å gå i gater med lys i 

vinduene, men vet også at damp kan gjør det vanskelig å se gjennom dem. Jinny og Susan 

fokuserer på ulike sider av saken når det gjelder å se gjennom vinduer, mens Bernard hele 

veien arbeider med å se mer. 

Barna legger tidlig merke til et edderkoppnett på balkongen, og de ser at slike nett 

legger seg over blomsterbedene. Jinny ser senere slike nett danse, mens Neville lurer på om 

han skal redde fluen som sitter fast i det. Neville og Bernard diskuterer litteratur og han mener 

han selv representerer et nett som ikke kan sanses: ”But to myself I am immensurable; a net 

whose fibre pass imperceptibly beneath the world” (164). For Bernard stiller saken seg 

annerledes, han sammenligner seg med et edderkoppnett tvunnet rundt en torne: ”Then there 

is the being eviscerated – drawn out, spun like a spiders web and twisted in agony round a 

thorn” (192). Neville mener med andre ord at hans diktekunst har feste i en dypere og høyere 

virkelighet, mens Bernard befinner seg i nettoverflaten i en fold vevet av smerte.  

Vennene har ulik strategi i omgang med nett og slør. Bernard mener først at han 

trekker sløret av ting med ord, men innser snart at det er vanskelig: ”My mind turns hither and 

thither with its veil of words for everything” (88). Rhoda minner ham på at vi selv produserer 

slør vi ikke så lett kan fri oss fra: ”Down from our heads veils fell” (94). Og igjen viser Jinny 

til en alternativ løsning når mannen (Percival) trekkes mot henne som kvinne, ved hjelp av det 

sløret kjolen danner, og alt begynner å skjelve og brenne når de berører hverandre. Kjolen, 

sløret og teksten sørger her for å sette kjente uttrykk i nye bevegelser, slik at spontan 

utveksling kan finne sted mellom personer i historien og mellom dem og leseren:”And he 

comes; he crosses the room to where I sit, with my dress like a veil billowing round med on 

the gilt chair. Our hands touch, our bodies burst into fire. The chair, the cup, the table – 

nothing remains unlit. All quivers, all kindles, all burns clear” (105).  

 

Blad 

Blomster med kronblader og bladverk utgjør en omfattende bildekrets i romanen, som på sin 

måte gjentar og forvandler en viktig litterær tradisjon med blomsterbilder. Ensomme duftende 

roser og blomsterkranser på graven utgjør viktige elementer i tidligere tiders idealistisk 

orienterte kjærlighets- og dødsdiktning. Den religiøst-erotiske brudemystikken i tradisjonen 

etter Bernhard av Clairveaux og den høvisk-erotiske lengselsmystikken i legendetradisjonen 

fra Tristan og Isolde står sentralt her. Duften fra rosen, den elskede og utvalgte deler av den 

elskede kroppen har forløst frodige fabuleringer om varige favntak i en fjern fremtid. Men 

elementer fra slike tradisjoner forvandles på viktige punkter i The Waves. Blomsten er her en 
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nellik og oppmerksomheten rettes mot den ujevne samlingen av kronblader uten sentrum, så 

vel som mot de mange ulike individene som står rundt den. Den gir heller ingen løfter om 

eller garantier for oppstandelse, gjenforening og evig liv. I stedet gjør den oppmerksom på 

betydningen av mangfoldet i eget uttrykk for lengsel som forutsetning for å utveksle 

erfaringer med den andre i situasjonen som foreligger i øyeblikket.  

I romanen er det særlig Rhoda som markerer oppbruddet fra tradisjonen, mens 

Bernard i større grad fører tradisjonen videre i nye retninger. Barna observerer tidlig 

blomsterengene med sommerfuglene over. Senere dikter Rhoda om at hun vandrer langs en 

hekk og plukker blomster som hun vil binde til en krans: ”I will pick flowers; I will bind 

flowers in one garland and clasp them and present them – Oh! to whom?”  (41). Rhoda vil 

sende alle sine lengsler som en krans av fioler ut i bølgene: ”Into the wave that dashes upon 

the shore, into the wave that flings its white foam to the uttermost corners of the earth, I throw 

my violets, my offering to Percival” (124). Blomsterkransen står her blant annet for hennes 

ubesvarte lengsler som kvinne og kjønn. Snart etter viser teksten på svært indirekte vis at 

Rhoda tar sitt eget liv ved å kaste seg utfor et stup og ned i bølgene. Når hun sender 

blomsterkransen ut i bølgene og senere følger etter selv, markerer romanen betydningen og 

funksjonen hun har i sammenhengen. Hun fordobler på sitt vis betydningen Percival har. Det 

er tale om å gjennombore den konvensjonelle idealistiske diskursens dyrking av stabile 

referanser og uthule den mannlige og imperialistiske diskursens omsorg for egne heltebilder. 

Tradisjonen med det inderlig lengtende enkeltindividet som forenes med den andre etter 

døden, motsies når den runde blomsterkransen med hulrommet i midten vipper opp og ned på 

bølgene. Samtidig rommer bildet en helt motsatt betydning. Den vippende blomsterkransen 

viser til sitt eget hulrom som en åpning i teksten som inviterer til å utforme nye uttrykk som 

kan gi rom for andre inntrykk. Bernard er den som tydeligst ser begrensningen i Rhodas 

introverte og ensidige prosjekt: ”She had a basin in which she sailed petals of white flowers” 

(184). Selv ser han flere muligheter i sitt eget blomstrende litterære prosjekt: ”A single flower 

as we sat here waiting, but now a seven-sided flower, many-petalled, red, puce, purple-

shaded, stiff with silver-tinted leaves – a whole flower to which every eye brings its own 

contribution” (95). Vennenes religiøst-erotiske hyllest til Percival som utgjør den enestående 

blomsten i sentrum for deres felles lengsler, er nå blitt til romanens litterært-erotiske hyllest til 

vennenes mangfoldige blomst av fortellinger, der ulike kronblader stadig gir nye glimt av 

deres felles erfaringer med hverandre i en bestemt historisk epoke.     

 På samme måte som blomsten gjerne er omgitt av et større bladverk, er de relativt få 

blomstene i romanen omgitt av et desto mer omfattende flettverk av blader. Flettverket settes i 
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bevegelse og åpner for uvanlige glimt av andre før de lukker seg igjen, på denne måten 

fremhever de lignende trekk ved romanens tekstvev. Barna befinner seg først midt i 

bladverket nær bakken og kikker mellom bladene som om de hadde blanke fugleøyne: ”The 

birds’ eyes are bright in the tunnels between the leaves” (5). Jinny legger tidlig merke til at 

det går an å se gjennom hekken når bladene beveger seg, ikke minst når hjertet dunker som et 

blad under den lyserøde kjolen. Mens Bernard er opptatt av røttene som blir synlige under det 

råtne løvverket på bakken, særlig når en bille løfter bort et blad. Under solbærbladene kan de 

sitte og dikte historier som kan få hele skogen til å bevege seg. Susan opplever snart at en 

kjøkkendør smeller igjen på en måte som gir gjenlyd og setter spor etter seg i bladverket: 

”The kitchendoor slams, and shot patterns among the leaves” (23). Bladverk og barnesinn 

speiler hverandre og viser hvordan de første erfaringene tar form. Bevegelser i bladverket 

rundt dem og utformingen av historiene blant dem røper at barna er kreative. Men snart 

innhentes de av voksnes tradisjonelle oppgaver og konvensjonelle historier.        

 Gjennom oppvekstårene og i voksen alder fokuserer hver av personene på ulike sider 

ved bladene rundt seg. Noen er opptatt av at mange blader er tykke og stive og danner en tett 

overflate, og at de kan utnyttes til å tvinne minnekranser. Andre legger mer vekt på blader 

som er så myke og bevegelige at de kan skyves til side for å gi glimt av personer og 

omgivelser. Interessante forskjeller forekommer mellom Susan på den ene siden og Jinny på 

andre, med Rhoda som et overraskende forbinderledd. Louis og Neville får sitt motsvar i 

Bernard. Susan skildrer sin egen livsoppgave på følgende vis: ”Then I shall come back 

through the trembling lanes under the arches of the nut leaves . . . I shall come back through 

the kitchen garden, and see the curved leaves of the cabbages pebbled with drew, and the 

house in the garden blind with curtained windows” (39). Hennes fremtidsutsikter blir dermed 

svært forskjellige fra Jinnys. Hun er opptatt av å være i bevegelse, og av å få glimt gjennom 

laurbærhekken av seil som passerer “But I shall not let myself be attached to one person only. 

I do not want to be fixed, to be pinioned. I tremble, I quiver, like the leaf of in the hedge, as I 

sit dangling my feet, on the edge of the bed, with a new day to break open” (40). Som kvinne 

og løvblad i livets og litteraturens dans er hun nettopp ikke instrumentell, men åpen for de 

muligheter livet gir. Når vennene samles som voksne og minnes barndommen, fremhever hun 

det poenget: ”The leaf danced in the hedge without anyone to blow it” (93). Som person og 

litterær figur er altså Jinny klar over at det ikke finnes noen ferdig definert orden og referanse 

for liv og fortelling. Hennes forhold til bladverket hun er omgitt av viser det. Blader som er 

stive og tykke vitner om liv og fortellinger som er dominert av tilstivnede konvensjoner. Selv 

vet hun at hun er henvist til et liv blant blader, men nettopp derfor er det viktig for henne å 
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forholde seg til bladene på en smidig måte. For hun vet at om hun spiller med og mot bladene 

og deres konvensjonelle og statiske mønster, kan hun være heldig å få glimt av verden 

bortenfor bladene.  

Susan ser etter hvert begrensningene ved det rutinemessige livet på landet: ”I push 

through the cabbages, making their leaves squeak and their drops spill” (74). Og hun 

begynner å lengte etter livet i London: ”I look at the quivering leaves in the dark garden and 

think ”They dance in London. Jinny kisses Louis”” (75). Mellom dem står Rhoda som blir 

sprengt av sine egne lengsler: “There, on the shore, firm turf, are bushes, dark leaved . . . ” 

(104). For henne er det ikke nok å dekke den elskede med laubærblader: ”They deck the 

beloved with garlands and with laurel leaves, there on the ring of thurf where the steep-

backed hills come down” (105). Verken rosenblader eller vinløv strekker til for å sette ord på 

hennes lengsler: “Look at life through this, look at life through that; let there be rose leaves, 

let there be vine leaves – I covered the whole street, Oxford Street, Picadilly Circus, with the 

blaze and ripple of my mind, with vine leaves and roses leaves” (157). Susan forblir skjult for 

seg selv og verden innenfor hekken, Rhoda blir stående som en mørkbladet busk på stranden 

og vitne om språkets utilstrekkelighet, mens Jinny får glimt av verden utenfor hekken ved å 

leve i vekselvirkning med løvverket som beveger seg i vinden.  

    Louis legger merke til at trærne og løvverket utgjør et gjenstridig medium for 

vinden: ”shaking the leaves which then replace itself” (28). Og Neville på sin side konstaterer 

at bladene er tykke: ”The leaves now are thick in country lanes, . . . (64). Og når Percival er 

død konstaterer han: ”There stands the tree which I cannot pass . . . no tree with stiff leaves 

which we cannot pass” (114).  Dermed begynner han å sette spørsmålstegn ved deres tidligere 

praksis: “Why ask, like Louis, for a reason, or fly like Rhoda to some far grove and part the 

leaves of the laurels and look for statues?” (151). Vennenes fortellinger om Percival 

sammenlignes her med et tre med stive blader som det er umulig å trenge gjennom. Det vil si 

at bildet gjengir og kritiserer tradisjonens fastlagte komposisjonsmønstre og konvensjonelle 

kobling av klisjepregete historier. Men når Percival dør, åpner det for nye mønstre og andre 

historier som ikke bare har til hensikt å bekrefte alminnelig utbredte sannheter.  

For Bernard betyr både Percivals og Rhodas død en rystelse av grunnvollene han 

tidligere har basert sin historieskrivning på: ”The leaves shrivelled as she looked at them, 

tossed in agony as she passed them” (194). Deres død forløser samtidig en ny skrivemåte: 

”The trees, scattered, put on order; the thick green of leaves thinned itself to a dancing light. I 

netted them under with a sudden phrase. I retreaved them from formlessness with words” 

(207). Og denne skrivemåten innebærer en forvandling av konvensjonene som gjør det mulig 
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å forholde seg mer aktivt til den stadig skiftende erfaringsverdenen: ”Out we creep from the 

arch of the current leaves, out into a wider world. The true order of things – this is our 

perpetual illusion – is now apparent. Thus in a moment, in a drawing-room, our life adjust 

itself to the majestetic march of day across the sky” (209). Percivals død gjør det mulig å 

passere gjennom og forvandle det tidligere ugjennomtrengelige løvvverket. Nye former 

oppstår, bladenene blir nesten gjennomskinnelige og lar lyset trenge gjennom i dansende 

bevegelser. Det vil si at Bernards nye og mer eksperimentelle skrivemåte i større grad trer i 

relasjon til forandringene i omgivelsene, og på denne måten utvider feltet for hva som kan 

beskrives.  

Snart etter får Bernard sin tvetydige åpenbaring av solformørkelsen, og den blir 

fremstilt som et vanebrudd, der det plutselig blir mulig å se gjennom de tradisjonelle 

fortellingenes tette bladverk: ”A space was cleared in my mind. I saw through the thick leaves 

of habit” (217). For Bernard er det nødvendig å gjøre opp med en tradisjon som har tatt livet 

av sommerfuglene over løvverket: ”He (Dr. Crane) has minced the dance of the white 

butterflies at the door to powder” (26). Her henter han inspirasjon fra Jinny som mener: ” . . 

.that everything dances – the net, the grass; your faces leap like butterflies; the trees seem to 

jump up an down. There is nothing staid, nothing settled, in this universe” (33).  Både 

Bernard og Jinny blir underveis i romanen klar over at gress og sommerfugler, blader og trær 

hele tiden beveger seg opp og ned, uten å ha noe fast eller opprinnelig forankringspunkt. De 

vet at livsveven og tekstveven de er del av verken har noe fastlagt referansepunkt i 

begynnelsen, midten eller slutten av historien, eller i høyden eller dybden. Men det åpner 

samtidig feltet for å gi utallige nye utkast til å beskrive og forstå den verden de utgjør viktige 

deler av.        

 

Bølge 

De selvrefleksive metaforene blad og bølge viser til ulike egenskaper ved teksten. 

Bladmetaforen fokuserer både på tekstens mangel på og evne til transparens, mens 

bølgemetaforen i større grad er opptatt av egenarten ved det språklige materialet teksten 

bygger på, og ikke minst dette materialets evne til å gi utkast til ulike typer referanser. Tidlig 

blir det klart at romanen bruker hav- og bølgemetaforen på måter som forvandler en 

omfattende idealistisk metafortradisjon. Her er det ikke lenger tale om å se på havet, bølgene 

og horisonten for å gjenopprette en tapt ro og orden, og finne mening på de store dyp eller i 

himmelen som hvelver seg over. I stedet blir det klart at havet og bølgen viser til den flyktige 

karakter språkmaterialet og fortellingene har; språket er arbitrært, meningen ambivalent og 
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utkastene til referanse midlertidig. En slik oppfatning av vann-, hav- og bølgemetaforen gjør 

den egnet til å utdype sider av hovedfortellingen om forvandling, der søyler forvitrer til 

blanke små stener på stranden, og stor lengsel blir til mange små blomster på en kruset 

havoverflate. Bølgemetaforen går igjen i romanens større og mindre deler og kommer slik til å 

tematisere seg selv som romanens alternative komposisjonsprinsipp. 

 Bølgebevegelsen kan beskrives på mange plan. I geometrien kan bølgebevegelsen 

beskrives som en kombinasjon av en vertikal og horisontal bevegelse, som en sirkel som 

samtidig danner en bevegelig linje, og som en gjentagelse som på samme tid innebærer 

forandring. I fysikkens verden er det slik at en sten som treffer havoverflaten, vil etterlate seg 

et hulrom og ringer som sprer seg i vannet rundt. Om flere stener skaper hulrom og setter 

bølger i bevegelse på samme sted til samme tid, vil det forekomme inferenser mellom 

bølgene. Bølgebevegelsen markerer overgang fra en orden til en annen, hvor nye former kan 

åpne for andre inntrykk. Romanen bygger på impulser fra flere av disse områdene. For 

vennene fungerer Percival som en vertikalt orientert søyle og som en tidløs modell for 

mannen og herskeren. Hans død etterlater hulrom som forløser ringer av bølger. Rhoda har 

ingen annen fast identitet enn lengselen etter Percival. Når han dør, kaster hun seg ut i vannet 

og blir del av de bølgene ettervirkningene av heltens død skaper. Bølgebevegelsen fremstår 

dermed som en kombinasjon av vertikale og horisontale bevegelser i romanen, og som 

gjentagelser med forandringer. Vennenes fragmenter av fortellinger river seg løs fra en 

fastlagt orden og blir til singulære uttrykk. De trer i relasjon til andres uttrykk gjennom 

vekselvirkning og gir sammen utkast til nye mulige ordener. Bernards kombinasjon av 

notater, bilder og samtaler ved kveldsmåltidet i siste kapittel gir inntrykk av helt nye ordener. 

  Bølgemetaforen gjentar sider ved hovedbevegelsen i romanen på detaljplan, men 

detaljen har stor egenbetydning, delen forteller ofte mer enn helheten. Tidlig gir romanen 

inntrykk av generelle trekk ved metaforen, før trekk som er spesielle for hver av vennene 

trekkes inn. Percivals og Rhodas død markerer vendepunkter, mens Bernard fremhever og 

oppsummerer viktige sider ved bølgemetaforen i siste kapittel. Allerede på de første sidene 

har han en viss forståelse av at bølgene markerer gjentagelse og forandring, i mange retninger 

på en gang, slik at det blir umulig å fastholde utkastet til en forestilling over lang tid:  

 

”It runs this way, then that way, so that even your desire while you watch the beetle, to 
possess one single thing (it is Louis now) must weaver, like the light in and out of the 
beech leaves; and then words, moving darkly, in the depths of your mind will break up 
this knot of hardness, screwed in your pocket-handkerchief” (10).  
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Etter at Mrs. Constable har vasket ham, ligger han under det hvite lakenet, som danner en 

hinne eller en bølge han kan høre lyden fra de andre gjennom. Det vil si at historiefortelleren 

Bernard er i ferd med å oppdage mulighetene som ligger i de hvite overflatene og den 

gjennomskinnelige bølgen til å gi inntrykkene fra verden form. I sin seng oppdager Rhoda 

mulighetene seilasen på bølgene gir til både å erobre og forlise: ”I can think of my Armadas 

sailing on the high waves. I am relieved of hard contacts and collisions. I sail on alone under 

white cliffs. Oh, but I sink, I fall”. Louis blir også tidlig klar over potensialet som ligger i å 

bruke språket og sette forestillinger i bevegelse: “The birds flies; the flower dances; but I hear 

always the sullen thud of waves; and the chained beast stamps on the beach. It stamps and 

stamps” (43). 

 Vennene opplever en krise i forholdet seg imellom og i forholdet til tradisjonen de står 

sammen om når Percival dør. Måten de reagerer på avdekker samtidig hvordan hver av dem 

ser på og bruker språk og fortelling i eget liv. For Bernard innebærer krisen på paradoksalt vis 

åpning og utvidelse: “Like a long wave, like a roll of heavy water, he went over me, his 

devastating precense – dragging me open, laying bare pebbles on the shore of my soul. It was 

humiliating; I was turned to small stones. All semblances were rolled up. “You are not Byron; 

you are yourself.” To be contracted by another person into a single being – how strange” (66).  

Stadig nye bølger slår over ham og destabiliserer tryggheten han har funnet i den 

alminnelige oppfatning, de forstyrrer også den orden som tidligere har utgjort hans stabile 

horisont. På motstrebende vis kommer også Neville frem til beslektede oppfatninger. Også for 

ham bærer bølgene bud om at noe uvanlig skal inntreffe: ”Already the room, with the swing-

doors, it stables heaped with fruit, with cold joints, wears the waving, unreal appearance of a 

place where one waits expecting something to happen” (89). Neville som før har søkt tilflukt i 

klassiske forbilder, utvikler nå et årvåkent blikk for hvilke overaskelser tekstens bølger kan 

bringe med seg: “To read this poem one must have myriad eyes, like one of those lamps that 

turn on slabs of racing water at midnight in the Atlantic, when perhaps only a spray of 

seaweed pricks the surface, or suddenly the waves gape and up shoulders a monster” (152). 

Tekstens bølger sørger også for å forvandle Louis’ drøm om en stabil, dyp mening i diktene: 

“But now the circle breaks. Now the current flows. Now we rush faster than before. Now 

passions that lay in wait down there in the dark weeds which grow at the bottom rise and 

pound us with their waves” (107).  

Susan fester seg først ved bølgens karakter av gjentagelse når hun skildrer livet med 

barna som skal føre slekten videre: ”My children will carry me on; their teething, their crying, 

their going to school and coming back will be like the waves of the sea under me” (99). Men 
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senere sørger impulser fra den moderne verden også for å rykke i hennes røtter, der hun sitter 

og syr og hører mannen snorke: ” . . . and look up when the light from a passing car dazzles 

the windows and feel the waves of my life tossed, broken, round me who am rooted; . . . 

(147). Rhoda er først trofast mot gamle tradisjoner og vaner, på måter som gjør kroppen og 

fortellingen tung og ubevegelig: “Decorous, portly – we have white hair waved under our 

hats; . . . we settle down, like walruses stranded on rocks, like heavy bodies incapable of 

waddling to the sea, hoping for a wave to lift us, but we are too heavy, and too much dry 

shingle lies between us and the sea” (122). Men også for henne fører gjentagelse til forandring 

slik at søyle blir til bølge: ”We will gallop together over desert hills where the swallow dips 

her vings in dark pools and the pillars stand entire. Into the wave that dashes upon the shore, 

into the wave that flings its white foam to the uttermost corners of the earth, I throw my 

violets, my offering to Percival” (124).  Rhoda ser tidlig viktige særtrekk ved Jinnys måte å 

forholde seg til og omtale andre på: “Jinny rides like a gull on the wave, dealing her looks 

adroitly here and there, saying this, saying that, with truth” (79). Erfaringene ved sjøen 

bringer hun med seg til togturer i London, og de preger hennes relasjon til andre: ”Lifts rise 

and fall: train stop, train start as regurlarly as the waves of the sea” (149). 

Bernard blir snart klar over at han utgjør en mindre del av en større diskurs han verken 

har kontroll eller oversikt over: ”My little boat bobs unsteadily upon the chopped and tossing 

waves” (161). Hans mange mindre fortellinger om seg selv og de andre forvandler seg selv 

hele tiden, de fremstår som mange små bølger med skumtopper som forandrer seg med 

vinden. Snart overgir han seg til fortellingen slik den oppstår mellom dem i hvert øyeblikk, og 

finner nok mening i det: ”The moment was all: the moment was enough. And then Neville, 

Jinny, Susan and I, as a wave breaks, burst asunder, surrendered – to the next leaf, . . . (214). 

Han er preget for livet av sjokket han opplevde når hans eget store utkast ble motsagt: ”The 

shock of the falling wave which has sounded all my life, which woke me so that I saw the 

gold loop on the cup-board, no longer make quiver what I hold” (224). Heretter legger han 

mindre vekt på intenderte og målrettete, sammenhengende og sentrerte fremstillinger, men 

desto mer vekt på å være åpen for fortellingens og imaginasjonens spontane innfall og utfall 

underveis. Nå finner han: ” . . . that the wave has tumbled me over, head over heels, scattering 

my possessions, leaving me to collect, to assemble, to heap together, summon my forces, ride 

and confront the enemy” (225).  

  

 Bruken av vann-, hav- og bølgemetaforen i romanen avdekker en tilsynelatende 

uforenlig motsetning mellom harde og statiske, mannlige og kontrollerende krefter – og myke 
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og foranderlige, kvinnelige og mottakelige. Romanen ser likevel ut til å åpne for et vekselspill 

mellom motsetningene som peker ut over den låste relasjonen. Løsningen ligger blant annet i 

hulrommet som oppstår når harde og tunge gjenstander faller i vannet. Hendelsen gjør at 

sentrum for fortellingen tømmes for innhold, med den følge at bølger av nye fortellinger settes 

i bevegelse i stadig videre ringer. Mens bølgene beveger seg utover, virker vertikale og 

horisontale krefter på hverandre gjensidig. Den fortellende og forestillende prosessen blir på 

denne måten mindre målrettet og mer mangfoldig. Dermed kan det oppstå alternative 

formasjoner underveis som kan åpne rom for å forestille seg fremmede sider ved erfaringen, 

sider som mer selvspeilende mannlige fremstillinger til nå har holdt skjult. Mange mindre 

fortellinger spiller med og mot hverandre, uten å være bundet til fastlagt orden og mål i 

utgangspunktet. Sammen danner de en kruset overflate av småbølger som legger til rette for at 

nye silhuetter kan bli til mot horisonten. 

 Noe over halvveis i romanen dukker andre gjenstander opp fra havoverflaten enn de 

monstrene fra dypet som Neville og Louis frykter. Først sammenligner Bernard mannens 

måte å forkynne sannheten på med katten som knabber en fisk. Snart etter oppstår det 

spontant en annen forestilling: ”Leaning over this parapet I see far out a waste of water. A fin 

turns. This bare visual impression is unattached to any line of reason, it springs up as one 

might see the fin of porpoise on the horizon”. Rett etter ser han en kvinne komme mot seg på 

restauranten og bemerker: “Look where she comes against a waste of waters”. Så starter han 

kapitlet med å beskrive en ny og skremmende erfaring: ” – the new drop – which is about to 

shape itself. Larpent is that man’s name” (145).  

 I disse sekvensene forteller Bernard hvordan han og romanen konstruerer sine 

alternative tekstlige nettverk i form av krusete havoverflater som lar ukjente skapninger vise 

seg i glimt. Fremstillingen skiller seg både fra den unisone hyllesten til Percival og den 

uendelige lengselen til Rhoda. Også her gjennombores overflaten, men det skjer ikke på 

voldsomt eller voldelig vis. Overflaten selv er preget av ujevne rader og serier av bølgetopper, 

som ikke er orientert etter noe sentrum eller følger noen hierarkisk orden. Synsinntrykket er 

ikke ventet eller planlagt, det oppstår spontant i form av konturer som viser seg en kort stund 

før det forsvinner igjen. Fenomenet blir til som resultat av en gjensidig avhengig prosess 

mellom betrakteren og erfaringsverdenen, eller mellom fortelleren/ leseren, teksten og 

erfaringsverdenen. Formen på bølgene vekker assosiasjoner til finnen på ryggen til delfinen, 

en myk og bevegelig form som skiller seg klart fra oppadstrebende søyler, tårn og spir. 

Kvinnen, som kommer mot Bernard i restauranten, fungerer som en av flere som har åpnet 

øynene hans for slike trekk ved fenomenene. Maria di Battista leser avsnittet om finnen på en 
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beslektet måte, men legger særlig vekt på kvinnen som ankommer restauranten og patruljerer 

havoverflaten: ”Patrolling the wastes is a female precense, not, as in To the Lighthouse, the 

master mariners of the Vicorian age” (di Battista 1980: 156). Bernard er engstelig for å treffe 

mannen han har avtale med, men har nå lært betydningen av gjensidighet. Erfaringen med 

ham skal få skape seg selv, som en vanndråpe som finner sin egen form gjennom 

luftmotstanden i svevet mot grunnen. 

 Opplevelsen med finnen blir et nytt selvrefleksivt bilde på romanens egen form for 

erfaringsdannelse. Som mange av de andre bildene fungerer det som bilde på bildets funksjon. 

I denne sammenhengen oppfattes bildet både som selvrefleksivt og selvoverskridende. 

Dermed kommer dette bildet og de mange andre bildene og fortellingsfragmentene til å gi 

romanen preg av anamorfose. De mange delfortellingene som spiller med og mot hverandre 

forsøker hele veien å overskride seg selv og sin egen orden i retning av en annen orden som 

ennå ikke er kjent. 

 

60 
 



4 Persept 
 
Det er mulig å tenke seg en forløper for romanen i form av en tradisjonell versjon, hvor en 

allvitende forteller fremstiller Percival som entydig helt. I den eksperimentelle 

romandiskursen The Waves blir denne fremstillingen forvandlet på alle plan. En tilbaketrukket 

og anonym forteller gjengir historien om hvordan seks venner fremstiller sitt forhold til 

idealvennen Percival. Gamle bilder av ridderhelten Percival spiller med i fremstillingen, men 

gjentagelsen av den entydige tradisjonen sørger for at den splittes opp og blir til mange ulike 

og gjensidig avhengige versjoner. Mens Percival først utgjør det klare motivet for 

fremstillingen, forvandles dette i romanen til relasjonen mellom vennene og ikke minst 

relasjonen mellom fremstillingen til hver av vennene. Romandiskursen selv kommer i fokus 

og dens evne til å presentere viktige bilder av deres felles verden. I praksis kommer romanen 

til å tematisere gjensidigheten mellom egen diskurs og erfaringsverdenen, og forandringen i 

denne relasjonen som romanen iverksetter i forhold til tradisjonen. Det vil med andre ord si at 

romanen er opptatt av å vise at måten tingene blir representert på vil avgjøre hva som blir 

representert. Og her skjer det en viktig utvikling i romanen ved at eldre tiders entydige 

bekreftelse av gamle helteidealer blir uthult gjennom stadige gjentagelser, til de overskrides 

og blir til mangfoldige og motsetningsfylte utkast til delbilder av moderne 

hverdagsmennesker.  

 En nærmere lesning av romanen røper at det foregår en utvikling av 

representasjonsmåten. Tidlig forsøker vennene å objektivere heltebildet av Percival, så blir det 

uthult blant annet når han og Rhoda dør, før vennene utvikler en årvåkenhet for den 

gjensidige avhengigheten mellom dem selv og Percival i konkrete historiske situasjoner. 

Hovedmønsteret, hvor flere unntak forekommer, er altså først ensidig, entydig og endelig 

objektivering, før oppløsning inntreffer, inntil gjensidig avhengig oppmerksomhet i 

situasjonen oppstår. Og dette hovedmønsteret gjør seg gjeldende på alle nivå i teksten, det 

omfatter både fortellerens holdning til diskursen og diskursens forhold til erfaringsverdenen. 

Romanen er avgjørende preget av gjensidighet mellom tekst og erfaring, forteller og 

livshistorie, fragmentarisk uttrykk og momentant inntrykk, performativ utfoldelse og spontane 

perseptuelle åpenbaringer. 

 Gilles Deleuze og Felix Guattari mener i essayet ”Percept, affekt og begrep” at 

kunstverket samler elementer av sansninger og følelser i form av persepter og affekter 

(Deleuze & Guattari 1996: 213 flg.). Det er tale om blokker av sansninger som oppstår i 
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vekselvirkning mellom den kunstneriske komposisjonen og omgivelsene. Ulike 

komposisjonelle uttrykk er egnet til å samle, forvandle og spre inntrykk. Hélène Cixous går 

nærmere inn på beslektede tanker i egne kommentarer til Virginia Woolfs romaner, og 

Abigail Bray utdyper dem i essayet ”The Moment of the Third Body: Virginia Woolf and The 

Waves” i Hélène Cixous’ Writing on Sexual Difference (Bray 2004). Begge mener at både 

verbalspråk og kroppsspråk i romanen noen ganger fungerer som porøse membraner. De 

bygger blant annet på Jinnys oppfatninger i romanen, hvor hun mener at teksten og kroppen 

kan fungere som et utvidet sanseapparat: ”Membranes, webs of nerve that lay white and limp, 

have filled and spread themselves and float round us like filaments, making the air tangible 

and cathing in them far-away sounds unheard before” (101). Slike membraner gjør det mulig 

å utveksle erfaringer mellom individer og mellom forteller/ leser og romanfigur. Likevel er 

det forskjell i måten menn og kvinner konstruerer persepter på i romanen. Bray oppfatter hele 

romanen som en polymorf overflate som lar ulike sanseinntrykk fremtre. Men hun fremhever 

også at det skjer en forvandling fra patriarkalske og voldelige fortellemåter til de blir mer 

androgyne og eksperimentelle. Her blir mannlige og kvinnelige tekstkropper til noe tredje, og 

dette kaller Cixous og Bray for den tredje kroppen. Typisk for en slik kropp er overflaten som 

er porøs og flytende, reseptiv og produktiv. Den er ikke minst særpreget ved at den i gitte 

situasjoner kan forvandle konvensjonell språklig strukturering av persepsjonen slik at den blir 

til årvåken oppmerksomhet for fenomenene: ”Towards the end of The Waves, Bernard 

observes that in order to see things in themselves it is necessary to forget the self, words, the 

lingvistic apparatus which structures our perception” (Bray 2004: 121). En slik innsikt kan 

igjen åpne for nytt mangfold i måten å beskrive og sanse andre på: ”The exchange between 

two bodies, suggests Cixous, produces a third representation of self and other which exceeds 

both: this third body is the space of multiplicity” (Bray 2004: 114). 

 Essayene til Deleuze og Guattari, Cixous og Bray gir videre impulser til å danne seg et 

større bilde av romanens særlige form for persepsjonsprosess. Romanen arbeider seg gjennom 

tre ulike representasjonsmåter i en form for oppbrudd fra tradisjonen. Først forekommer en 

mannlig og imperialistisk representasjonsmåte som gjør vold på omgivelsene i intense forsøk 

på å objektivere egne idealbilder. Gjennom manieristiske gjentagelser oppstår det sprekker i 

dette glansbildet av helten som blir fremstilt som den rene ridderlighet. Til gjengjeld oppstår 

det spontant mange nye og motsetningsfylte bilder av androgyne hverdagshelter som lever i 

åpen utveksling med sine omgivelser. Endringer i representasjonsmåte innebærer samtidig 

forandringer i måten teksten oppretter referanser på. Og disse forandringene omfatter både 

fortelleren, diskursen og gjenstanden som oppmerksomheten blir rettet mot. Særlig de 
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mannlige fortellerne går gjennom et stadium av ensidig kontroll hvor de forsøker å tvinge 

gjennom sin intensjon om å imitere kjente mannlige modeller. Så mister de kontrollen og 

kastes ut i en situasjon uten fastlagt orden, før de blir årvåkne deltakere i en gestaltende 

prosess som plutselig kan gi nye glimt av andre.  

Forandringen omfatter diskursen til hver av fortellerne. De mannlige mer enn de 

kvinnelige fortellerne starter med sammenhengende, sentrerte og målrettete diskurser som 

skal sikre entydigheten ved egne bilder. Underveis forvandles fremstillingen til isolerte 

fragmenter uten noe fastlagt sentrum eller noen hierarkisk orden. Så blir den polymorfe 

tekstoverflaten til en porøs membran som gjennom varsom utveksling med omgivelsene lar 

fenomener anta en foreløpig form. Det vil si at tekstoverflaten går fra å fungere som et 

fullstendig reflekterende vindusglass, til å bli et helt åpent vindu, inntil blafrende gardiner er 

med på å ramme inn ulike inntrykk fra omgivelsene. Når det gjelder gjenstanden som 

oppmerksomheten rettes mot, så forsøker spesielt mennene først å sikre klare konturer og fast 

form etter kjente idealmønstre. Som subjekter og tegnbrukere forsøker de å objektivere 

inntrykkene etter mønster av kjente forbilder og stabilisere betydningen med utgangspunkt i 

kjente referanser. I stor grad dreier seg om å innordne all erfaring etter kjente, rasjonelle 

geometriske størrelser som sirkel og linje, pyramide og søyle. Men erfaringens kaotiske 

sansemangfold sørger snart for å destabilisere slike kjente og stabile former og sette dem i 

svevende og flytende bevegelser. Etter hvert blir det likevel mulig å ane konturene av 

alternative mønstre. Når årvåkne fortellere bruker sammensatte diskurser til å rette 

oppmerksomme blikk mot andre, oppstår konturene av nye trekk spontant. Det gjelder spesielt 

der forteller og diskurs er preget av to motsatte holdninger på samme tid; kontroll og varhet, 

hardhet og mykhet, tyngde og letthet. 

 

Bruken av kjente geomtriske former i forfatterskapet blir i flere litteraturhistoriske 

fremstillinger sammenlignet med bruken av slike former i samtidens kubistiske malerkunst. 

Det er vanlig å fokusere på bortfallet av sentralperspektivet og utvikling av en 

simultanteknikk med sidestilling av mange perspektiver på en gang (Haarberg m. fl. 2007: 

423). En slik fremstillingsform tematiseres i The Waves, men tendensen utvikles videre idet 

bølgene som komposisjonsprinsipp fokuserer på oppgaven med å holde perspektivene i 

bevegelse på måter som mangfoldiggjør dem. Kubistene er også kjent for å konsentrere seg 

om geometriske former i forsøk på å allmenngjøre trekk ved persiperende og gestaltende 

prosesser. Rhoda ser ut til å være opptatt av slike trekk når hun, etter at Bernard har fokusert 

på blomsten uten sentrum, peker på at konstruksjonen nå er synlig: ”Wander no more, I say; 
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this is the end. The oblong has been set upon the square; the spiral is on top” (123). Det er 

likevel grunn til å merke seg at det er den introverte og intenst lengtende Rhoda som uttrykker 

seg slik, hun som rett etter forespeiler at hun vil kaste kransen og seg selv i havet. Romanen 

gjengir altså flere kjente geometriske figurer og setter dem i spill, men lar ingen av dem 

fungere som noe endepunkt når det gjelder personenes eller romanens perseptuelle prosesser. 

På dette punkt kaster The Waves lys over tidligere romaner i forfatterskapet. Trekanten og 

linjen i To the Lighthouse er av flere tolket som symbolsk uttrykk for moderlige og faderlige 

væremåter i romanen, og koblingen mellom dem som utkast til mer harmoniske 

familierelasjoner (Haarberg m. fl.: 436). Med utgangspunkt i en mer selvrefleksiv lesemåte er 

det grunn til å legge større vekt på kunstneren Lillys raske malerstrøk på de siste sidene i 

romanen. Strøket med penselen blir gjort spontant og oppretter forbindelse mellom 

komposisjonens ulike deler. Forbindelseslinjen kan oppfattes som en markering av 

fortellerens assosiative form for utkast til forbindelse mellom romanens ulike deler, personer 

og perspektiver, i en situasjon uten tilgang på noe fastlagt perspektiv eller universell norm. 

Med slike assosiative forbindelseslinjer kan den kunstneriske fortelleren gjengi, motsi og gi 

utkast til mange nye relasjoner mellom mennesker, også innenfor familieinstitusjonen.           

  

De tre ulike variantene av representasjonsmåte, som gjelder for hver av de tre nivåene i The 

Waves, kan danne utgangspunktet for den videre gjennomgåelsen av romanen. Med bakgrunn 

i noen av de forskjellene romanen bygger på, kan det være naturlig å dele opp 

gjennomgåelsen etter hver av personene som deltar aktivt i den persiperende prosessen. I 

første omgang gjengir og gjentar romanen sider ved tradisjonelle kjønnsrollemønstre, også de 

mønstrene som omfatter fremstillingen av egne og andres livshistorier. Men det er samtidig en 

viktig oppgave å forandre på slike mønstre. På bakgrunn av en slik forståelse kan det være 

hensiktsmessig å starte med å belyse mennenes fremstillingsmåte, for dernest å undersøke 

nærmere kvinnenes måte å fremstille seg selv og andre på, for til sist å kartlegge den mulige 

vekselvirkningen mellom disse. Med tanke på utvikling i fremstillingsmåten kan det være 

naturlig å belyse personene i denne rekkefølgen: Neville, Louis, Bernard – Susan, Rhoda, 

Jinny. For hver av personene er det meningen å følge utviklingen i representasjons- og 

persepsjonsmåte, fra objektivering over oppløsning til ny oppmerksomhet. Her ligger altså 

fokuset ved gjennomgåelsen av teksten i denne sammenhengen. Det er likevel ikke slik at 

utviklingen foregår bare i en retning og bare skjer en gang. Det er snarere tale om en tendens 

blant mange motstridende bevegelser som utfolder seg gjennom hele romanen og sørger for at 
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den ender åpent. Personene fremstår som individer i forandring, men samtidig fungerer hver 

av dem som eksempler på ulike type holdninger når det gjelder perseptuelle prosesser.   

 

4.1 Objektivering med tvang 
 

Tendensen til å objektivere spontane inntrykk, ved å tvinge dem inn under kulturens 

konvensjonelle former, opptrer tidlig i personenes utvikling. Neville oppdager snart at han er 

erotisk tiltrukket av Percival, samtidig som han forguder ham som idealet av en mann. Neville 

blir senere universitetslærer og får slik anledning til å undervise andre om idealene fra 

antikkens diktekunst som han selv har lært å dyrke. Romerske diktere som Vergil og Lukrets 

representerer for ham en egen klarhet og orden: ”A noble Roman air hangs over these austere 

quadrangles . . . , where I shall explore the exactitude of Latin language, and step firmly upon 

the well-laid sentences, and pronounce the explicit, the sonorous hexameters of Virgil and 

Lucretius; . . . (22). Senere sammenligner han sin egen bok med en marmorblokk, og ser 

likhetstrekk mellom innholdet i den og idealene han finner hos vennen Percival: ”The reign of 

chaos is over. He has imposed order” (92). Og han oppfordrer vennene til å dyrke de 

romerske dyder og søke perfeksjon i en verden av sand og forandring: ”Let us read writers of 

Roman severity and virtue; let us seek perfection through the sand” (137). Men allerede her 

begynner han å tvile på om det er mulig å realisere egne idealer om mot, klarhet og orden i en 

verden han selv erfarer nettopp er preget av mangel på klarhet og stabilitet. Tidlig aner han at 

den ideale orden han og Percival ønsker å realisere i sine omgivelser, bare kan påtvinges 

andre med makt. 

    Louis har røtter i Australia, men vokser opp i England og lever som forretningsmann 

her. Blant annet sender han handelsskip i linjefart til Kina. Ofte sitter han alene foran peisen i 

sitt lille loftsrom og ser inn i ilden og dikter. Mens Neville henter sine idealer fra fortiden, så 

er Louis opptatt av å skrive dikt som åpner for å se den dypere sammenhengen bak samtidens 

overflatiske forandringer. Fremstillingen av Louis gir inntrykk av at han er den som mest 

iherdig forsøker å påtvinge andre sin egen innsikt i de store sammenhenger i verden, blant 

annet gjennom dikt han skaper i ensomhet. Barndomsopplevelser gir impulser til diktene han 

skriver: ”I hold a stalk in my hand. I am the stalk. My roots go down to the depths of the 

world, through earth dry with brick, and damp earth, through the veins of lead and silver . . . 

Down there my eyes are the lidless eyes of a stone figure in the desert by the Nile” (7).  Han 

henter inspirasjon i en naturromantisk tradisjon hvor han selv befinner seg i sentrum av et 
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univers med planter og trær som forblir de samme til evige tider. Louis er samtidig den som 

med særlig stor kraft påtvinger andre sin fastlagte verdensorden når han handler med tidligere 

kolonier fra skipsfartskontoret i London. Grunnlaget for hans senere løpebane som 

handelsmann blir antydet i de første kapitlene. Han beundrer lærerens autoritet og nøye 

planlagte undervisning, og blir glad for å få en helt egen gave til jul: ”a shiny Union Jack from 

the top of the tree” (24). Når sansemangfoldet i omgivelsene senere forvirrer ham, bruker han 

trærne som forbilde og mønster for sin egen integrasjon: ”I take the trees, the clouds, to be 

witness of my complete integration” (28).  

To linjer ser ut til å nærme seg hverandre i Louis’ voksne liv, både dikteren og 

handelsmannen streber etter å realisere sammenheng og orden, med sirkelen og pyramiden 

som modell. Han dyrker orden og lydighet etter forbilde av den nedarvete tradisjonen fra 

Platon og Vergil. Men for å oppnå en slik orden må han redusere tingene: ”Yes, I will reduce 

you to order” (70), og tilbakeføre dem til egne mønstre: ”I find relics of myself in the sand” 

(95). Bare på denne måten kan han skape sin sirkel av evig gyldig poesi: ”. . . in effort to 

make a steel ring of clear poetry that shall connect the gulls and the woman with bad teeth . . . 

“ (96). Og bare på denne måten kan han forene ulike deler av verden med skip, styrt av ham 

som er plassert på toppen av maktpyramiden i England: ”( . . . ) I have helped by my assiduity 

and decision to score those lines on the map there by which the different parts of the world are 

laced together” (127). Louis innsats oppviser flere likhetsrekk med Percivals heltegjerning i 

India: “My shoulder to the wheel; I roll the dark before me, spreading commerce where there 

was chaos in the far parts of the world” (128). Heltegjerningen har forbilder i Platons og 

Napoleons erobringer av verden, men han vet samtidig at makten må realisere sitt blikk på 

verden hvert øyeblikk for at den ikke skal miste sin kraft: ”The weight of the world is on our 

shoulders; its vision is through our eyes; if we blink or look aside, or turn back to finger what 

Plato said or remember Napoleon and his conquests, we inflict on the world the injury of 

some obliquity” (129). Men et slikt utsagn avslører samtidig hvor historisk betinget hans 

sirkulære og pyramidale konstruksjoner faktisk er. Han drømmer om å veve sammen alle sine 

tråder i et endelig og fullgyldig dikt, men vet at en slik prestasjon vil forbli en drøm.  

Bernard har følelser for Susan, men gifter seg og får barn utenfor vennekretsen. Han 

lever et tilsynelatende tradisjonelt familieliv. Romanen fokuserer mer på oppgaven hans som 

historieforteller i vennekretsen, der han strever med å koble korte sekvenser til større 

sammenhenger. I noen grad speiler fremstillingen her problemet med å skrive en 

sammenhengende biografi i moderne tider hvor alt forandres, eller en dannelsesroman i tider 

uten tilgang på faste normer. Som barn er han fascinert av lærerens evne til å skape orden i 
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stoffet, og han drømmer selv om å skrive ned alt som er viktig i en notatbok ordnet 

systematisk etter alfabetet. Han ønsker å lenke sammen utsagn: ” . . ., so that instead of 

incoherence there is perceived a wandering thread, lightly joining one thing to another” (36). 

Men han vet også at en slik drøm om sammenheng, enhet og stabilitet i tilværelsen bare kan 

realiseres gjennom mer eller mindre bevisste former for tvang: ”We are enlarged and 

solemnised and brushed into uniformity as with the grey wing of some enormouse goose ( . . . 

) because we have only one desire – to arrive at the station” (83). Bernards mål er å havne på 

sentralbanestasjonen, på samme måte som målet for notatboken er å få fragmenter til å henge 

sammen slik at de kan gi et helhetlig og fullstendig inntrykk av observasjonene han gjør: “I 

conceive myself called upon to provide, some winter’s night, a meaning for all my 

observations – a line that runs from one to another, a summing up that completes” (86). På 

dette punkt henter han inspirasjon fra Percival: “By applying the standards of the West, by 

using the violent language that is natural to him, the bullock-cart is righted in less than five 

minutes. The Oriental problem is solved” (102). Bernards kommentar røper beundring og 

gryende selvinnsikt på samme tid. Han strever med å begynne og avslutte historiene sine 

innenfor en enhetlig horisont: ”Let us pretend that life is a solid substance, shaped like a globe 

( . . . ). Let us pretend that we can make out a plain and logical story” (193). Men han vet at 

det ikke lenger finnes noen felles norm i denne omskiftelige verden, som kan garantere en slik 

enhetlig og allmenngyldig fremstilling: ”Once I had a biographer, dead long since, ( . . . ) 

(199).                  

                

 De tre mennene bruker særlig ordene når de forsøker å objektivere sider ved sin 

tilværelse, selv om Louis bruker imperiets handelsflåte i tillegg. For de tre kvinnene stiller 

saken seg annerledes, for dem betyr daglige rutiner, indre fantasiforestillinger og levende 

kroppsspråk mer. Rhodas indre fantasier og handlekraft når hun kaster blomsterkransen i 

vannet, røper likevel en imaginativ evne som lengter etter å bli forløst i form av språklig 

formidling til andre. Susan ender som bondekone på landet og realiserer der et tradisjonelt liv 

i pakt med naturen. Hun elsker sin mann, føder barn og følger jorddyrkerens årlige rutiner. 

Årstidenes syklus gir henne ro og tyngde. Her ligger kanskje noe av årsaken til at Percival 

elsker henne: ”I am the seasons, I think sometimes, January, May, November; the mud, the 

mist, the dawn” (73). Men rutinene hun dyrker vekker samtidig uro fordi hun ikke er herre 

over dem selv: ”But heat and cold will follow each other naturally without my willing or 

unwilling” (99). 
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 Rhoda lever alene og er mest aktiv i sin egen fantasi, sammen med andre føler hun seg 

ensom. Hun sanser andre med oppmerksomt blikk og ser deres spill, men makter ikke selv å 

uttrykke og kommunisere sine egne forestillinger. Lengselen etter Percival er intens, så intens 

at hun dør når han dør. Og med dem begge dør og forvandles en romantisk- idealistisk litterær 

tradisjon. Rhoda fremstår som en særlig tvetydig skikkelse der drømmen om egen storhet 

samtidig rommer visjonen om undergangen. Storhetsdrømmen forekommer blant annet når 

hun er alene på baderommet og forestiller seg at hun er den russiske keiserinnen med 

diamanter og krone som stiger ut på balkongen: ”I am your Empress, people. My attitude is 

one of defiance. I am fearless. I conquer” (41). Men snart etter avslører hun drømmen selv 

som illusorisk. På denne måten avdekker hun kompensatoriske trekk både ved sin egen og de 

andres visjon av eneherskeren som skal gjenopprette enhet og enighet. Tvetydigheten ved 

forestillingen om urørlige statuer blir avdekket på samme måte: ”I also see the railings of the 

square, and two people without faces, leaning like statues against the sky. There is then a 

world immune from change” (79). 

 Både Susan og Rhoda bevarer med andre ord en kritisk distanse til sin egen og de 

andres form for tvangsmessig objektivering av egen livsform og livshistorie. Denne kritiske 

distansen har også Jinny. Hun er den blant vennene som har minst sans for å objektivere sider 

ved eget liv på definitivt vis. Det har kanskje sammenheng med at hun er den av vennene som 

lever med størst dødsbevissthet: ”I shall soon raise my arm in vain and my scarf will fall to 

my side without having signalled. I shall not hear the sudden sigh in the night and feel 

through the dark someone coming. There will be no reflections in the window-panes in dark 

tunnels” (148). 

  

 Tendensen til å objektivere egne inntrykk fra omgivelsene er særlig påfallende for 

mennenes del. De følger sine egne idealer om sirkel, linje og vertikalt orientert statue, blant 

annet slik disse idealene topper seg i fremstillingen av Percival som idealskikkelse under den 

første samlingen. Tekstveven de spinner om seg selv blir til en tett hekk med stive blader. Den 

gir like liten anledning til å tre i vekselvirkning med omgivelsene som et vindu med 

rullegardinene trukket ned. Mennenes fremstilling av forbildet Percival fungerer som et 

stillbilde som de forsøker å fastholde med tvang, slik Percival selv tvinger undersottene i 

India til å godta hans bilde av seg selv med sitt voldelige språk. En slik tvangsmessig 

selvspeiling av tradisjonens fastlagte idealer, gir lite rom for at friske erfaringer kan trenge 

gjennom tekstoverflaten. Deres vedvarende speiling i den vestlige tradisjonens idealer for 
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mannsmot og erobrertrang, hindrer dem effektivt i å oppdage verdien i kvinnelig empati og 

kulturelt mangfold.      

 

4.2 Oppløsning av norm 
 

Tendensen til å objektivere egne erfaringer, ved å tvinge dem inn i personlige og kulturelle, 

mannlige og vestlige idealmønstre, er tydeligst hos mennene i romanen. Lignende tendenser 

forekommer også hos Rhoda, men her på svært tvetydig vis. Hun er da også den av vennene 

som på mest grunnleggende vis markerer oppbrudd fra en slik tendens til tvangsmessig 

objektivering av selvbekreftende bilder av verden. Percivals og senere Rhodas død uthuler 

sentrumet for vennenes fortellinger og oppløser det overhistoriske idealet de dyrker. Det blir 

ikke lenger mulig å skape sammenhengende, sentrerte og målrettete fortellinger om helten. 

Med Percivals død forsvinner den stabile normen de har bygd på som har gjort det mulig for 

dem å kontrollere fremstillingen av egne erfaringer, slik at tingene har fremstått som 

konstante, faste og ugjennomtrengelige, som marmorblokker, søyler og statuer. Percivals død 

betyr at kjente normer destabiliseres, universelle meninger undergraves og ferdig organiserte 

rom forvandles til åpne hulrom. Mannlig vestlig målrasjonalitet avsløres som subjektiv 

projeksjon, og nye rom åpnes for kvinnelig mottakelighet som evner å gjøre andre relasjoner 

mulige. 

 Neville hyller først romerske dyder som alvor og mot, før han rett etter må innrømme 

at han ønsker å frigjøre seg fra dem. I virkeligheten setter han mer pris på det uformelle 

samværet med andre gutter i sommerbrisen: ”Yes, but I love to slip the virtue and severity of 

the noble Romans under the grey light of your eyes, and dancing grasses and summer breezes 

and the laughter and shouts of boys at play – of naked cabin-boys squrting each other with 

hose-pipes on the decks of ships” (137). Midt i sin eget store alvor stiller han spørsmåltegn 

ved vennenes behov for å finne orden og mening og lete etter statuer: “They want a plot, do 

they? They want a reason? It is not enough for them this ordinary scene. ( . . . ) Why ask, like 

Louis, for a reason, or fly like Rhoda to some far grove and part the leaves of laurels and look 

for statues?” (151). Allerede tidlig aner han at Bernards store sorg er at han ikke evner å 

fullføre historiene sine: ”Among the tortures and devastations of life is this then – our friends 

are not able to finish their stories” (28). Men han selv ser ikke dette bare som en ulykke fordi 

han vet at folks tale kan være falsk: ”Speech is false” (103). Derfor ender også han opp med 

en oppfordring til å bryte ned altfor solide forestillinger og oppfatninger om seg selv og andre: 
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”Let solidity be destroyed” (163).  Den tilsynelatende rasjonelle Neville, som først baserer sitt 

liv og virke på forestillinger om de romerske forbildenes klare idealer og tekster, blir etter 

hvert oppmerksom på at handling og tale kan være tvetydig. Dermed går han fra å være en 

som bygger monumenter til å bli en som river ned statuer, for slik å leve mer i samsvar med 

det skiftende livet han setter pris på blant vennene. 

 Forretningsmannen og dikteren Louis har en stund et forhold til den drømmende 

Rhoda som senere dør. Relasjonen antyder noe om forvandlingen som også skjer med Louis 

selv. Allerede på de første sidene i romanen blir han lokket ut av sine lukkede sirkler av 

forestillinger når Jinny kysser ham: ”She has kissed me. All is shattered” (8). Senere blir han 

også minnet på at kretsingen om seg selv, for å stabilisere et sentrum og en orden, er et 

prosjekt som er dømt til å mislykkes: ”I am conscious of flux, of disorder; of annihilation and 

despair. ( . . . ) Yet I feel, too, the rythm of the eating-house. It is like a waltz tune, eddying in 

and out, round and round. ( . . . ) I watch it expand, contract; and then expand again” (69, 70). 

Livet og skrivingen sammenlignes med måltidet og dansen, i begge tilfelle forekommer 

gjentagelser. Men her det tale om gjentagelser preget av stadige innsnevringer og utvidelser 

som røper at bevegelsen mangler et sentrum som kan samordne den og gi den fast retning. Det 

samme poenget gjentas på variert vis med andre bilder snart etter. Louis opplever at alle 

lydene i sentrum av London kretser som en sirkel om seg selv og blir til en lyd, før 

fabrikksirenen lyder ved arbeidstidens slutt, og lydene sprer seg utover og forsvinner. Lyden 

viser blant annet til trafikken som først kretser rundt i sentrale områder, før folk sprer seg i 

alle retninger når de reiser hjem. For dem som reiser med båt ut på åpne havet, synker de høye 

fabrikkpipene mot horisonten. Utvidelsen av perspektivet gjør kjente landemerker til mindre 

synlige detaljer: ”All separate sounds – wheels, bells, the cries of drunkards, of merry-makers 

– are churned into one sound, steel blue, circular. Then a siren hoots. At that shores slip away, 

chimneys flatten themselves, the ship makes for the open sea” (101). Byens lyder som kretser 

rundt seg selv, blir et nytt bilde på Louis dikt, så vel som på andre moderne livshistorier, som 

kretser rundt sitt eget imaginære sentrum. Når sirenen lyder, brytes dagens selvbekreftende 

rutiner, og plutselig utvides horisonten slik at feltet legges åpent for ny virksomhet og andre 

fortellinger. 

 Sirenen som forandrer alt fremstår slik som en ny variant av historien om Percivals 

død. Sammenhengen med romanens skjelsettende opplevelse er åpenbar for Louis som for 

leseren: ”Percival died. Rhoda left me” (155). Louis fremhever selv at denne hendelsen har 

konsekvenser for utformingen av hans egen livshistorie. Sammen med flere andre sterke 

inntrykk er opplevelsen med på å bryte opp den sammenhengende og målrettete historien han 
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tidligere har sett for seg: “It breake, said Louis, the thread I try to spin: your laughter brakes it 

(. . . ). Jinny broke the thread when she kissed me in the garden years ago” (167). Slike 

opplevelser gjør at det ikke lenger er mulig å fremstille livet som en rett linje: “How can I 

reduce these dazzling these dancing apparations to one line capable of linking all in one?” 

(168). Snart etter finner han at hendelsene har konsekvenser for hele den vestlige 

sivilisasjonen og dens selvfremstillinger: “It roars; the lighted strip of history is past and our 

Kings and Queens; we are gone; our civilisation; the Nile; and all life. Our separate drops are 

dissolved; we are extinct, lost in the abyss of time, in the darkness” (175). Percivals og 

Rhodas død innebærer at en overhistorisk standard for historieskrivingen til individet, 

samfunnet og kulturen ikke lenger er tilgjengelig. Etter denne tid er individene overlatt til 

hverandres avgjørelser om hvilke standarder som skal oppfattes som rimelige for å bedømme 

og beskrive begivenhetene de er del av. 

 Historieskriveren Bernard er nettopp oppmerksom på slike konsekvenser av Percivals 

og Rhodas død. Det er ikke lenger mulig å skrive sammenhengende historier med kjent 

begynnelse, slutt og sentrum, når en stabil standard ikke lenger er tilgjengelig. Allerede mens 

Percival lever opplever Bernard at vennen forandrer ham: ”Like a long wave, like a roll of 

heavy waters, he went over me, his devastating precense – dragging me open, laying bare the 

pebbles on the shore” (66). Samværet med vennene underbygger den samme erfaringen av at 

alt forandrer seg. Bernard, som hele veien forsøker å samle sine notater til et fasttømret hele, 

bruker flere bilder for å uttrykke sider ved denne erfaringen, det er som å tape i kortspill, bli 

forvandlet som kull i flammene og bli knust i tusen biter som et teservise som går i gulvet: 

”He snatches the poker and with one blow destroys that momentary appearance of solidity in 

the burning coals. All changes. And youth and love. ( . . . ) They are now smashing china” 

(67). Bernard må snart innse at han ikke makter å skape en fullstendig setning eller historie: ”I 

shall never succeed,even in talk, in making a perfect phrase” (101). ”And sometimes I begin 

to doubt if there are stories. What is my story?” (108). Senere lærer han å sette pris på at 

bildene ikke peker mot klare referanser: ”Mercifully these pictures make no reference; they do 

not nudge; they do not point” (118). En beslektet innsikt får et karakteristisk uttrykk i 

romanens selvrefleksive bildespråk og metaforiske landskap snart etter: ”London consists of 

fallen factories and a few gasometers” (142). I moderne tider finnes det med andre ord få 

stabile orienteringspunkter i samfunn, kultur og litteratur. De kulturelle konstruksjonene og 

vurderingen av dem er mindre varige enn før. Situasjonen maner til større beskjedenhet når 

det gjelder å uttrykke allmene sannheter med betydning ut over tiden og stedet hvor meningen 

oppstår: ”I sit here like a convalescent, like a very simple man who knows only words of one 
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syllable: ’The sun is hot’, I say ’The wind is cold’. ( . . . ) Certain things lie beyond my scope” 

(142).  

Tidlig må han innrømme at han ikke makter å skrive den endelige historien om sitt liv: 

”I have filled innumerable notebooks with phrases to be used when I have found the true 

story, the one story to which all the phrases refer. But I have never found that story. And I 

begin to ask, are there stories?” (143). Den ene historien som, kan stabilisere en referanse og 

fastslå en sannhet på defintivt vis, er ikke lenger tilgjengelig: ” and there are so many, and so 

many – stories of childhood, stories of school, love, marriage, death, and so on; and none of 

them are true” (183). Gradvis kommer han til å vende blikket mot seg selv og sin egen 

ufullkomne måte å fortelle historier på: ”But if there are no stories, what end can there be, or 

what beginning? Life is not susceptible perhaps to the treatment we give it when we try to tell 

it” (205).  

Og denne innsikten utdypes snart etter med fremstillingen av solformørkelsen han 

opplever ute i det åpne landskapet. Skogene forsvinner, toglydene forsvinner og han selv blir 

til en mann uten noe jeg. Opplevelsen får ham til å relativere alle tidligere inntrykk og 

uttrykk: “With dispassionate despair, with entire disillusionment, I surveyed the dust dance; 

my life, ( . . . ) (219). Han fortviler først over at han aldri mer skal få høre ekko og se 

fantasibilder og selv vandre uten skygge, i en verden hvor alt fremstår som det samme. Men 

så kommer lyset plutselig tilbake og han føler han han vandrer alene i en ubetrådt verden: 

”Thin as a ghost, leaving no trace where I trod, perceiving merely, I walked alone in a new 

world, never trodden; brushing new flowers, unable to speak save a child’s words one 

syllable; without shelter from phrases ( . . . ) (220). Sammen med lyset og de friske 

sansningene kommer likevel problemet med å fomidle erfaringene til andre på en 

sakssvarende måte, i et språk som er basert på konvensjoner: ”Blindness returns as one moves 

and one leaf repeats another. Loveliness returns as one looks, with all its train of phantom 

phrases” (221). Normen for Bernards fortellinger rokkes på avgjørende vis i denne scenen, der 

han får hjelp til å avsløre egne notater som skyggebilder av eget og andres liv. Samtidig åpner 

denne uthulingen av egne historier og meninger på paradoksalt vis for friske sansninger og 

nye historier. Virginia Woolf skildrer en lignende opplevelse i det store “litterære” essayet A 

Room of One’s Own rett før eller samtidig med at hun skriver romanen: ”All was dim, yet  

intense too, as if the scarf which the dusk had flung over the garden were torn asunder by star 

or sword – the flash of some terrible reality leaping, as its way is, out of the heart of the 

spring. For youth” (Woolf 1993: 15). Formørkelsen og forvandlingen fremstilles begge steder 

som innvielse til et nytt liv som forteller og menneske. Men i romanen innhentes den gamle 
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Bernard snart av fordommene i egne og kulturens fremstillinger. I slutten av romanen 

uttrykkes likevel den paradoksale sannheten klarere enn i essayet; nytt liv forutsetter at det 

gamle må dø, nye fortellinger basert på friske erfaringer forutsetter at gamle versjoner må 

forkastes. 

Solformørkelsen i siste kapittel har en sjokkartet virkning, som likevel gir glimt av 

andre måter å sanse og beskrive verden på. Episoden fungerer som et av mange ekko i 

romanen av hovedsjokket med helten Percival, han som dør mellom midtkapitlene i romanen 

og på den måten åpner for nye perspektiver på vennenes liv. Begge disse sjokkene har igjen 

en forløper i første kapittel hvor Mrs. Constable vasker Bernard med en sitrongul svamp. Alle 

episodene har karakter av initiasjon til et liv som sansende og fortellende individ, i en 

tilværelse hvor kjønn på ulike måter fungerer som et viktig orienteringspunkt når det gjelder å 

gjenta og fornye tradisjonens konvensjoner. Initiasjonen er særlig markert i vaskescenen fordi 

guttens sanseapparat og forestillingsevne her blitt satt i funksjon for første gang: ”Water 

descends and sheet me like an eel. Now hot towels envelope me, and their toughness, as I rub 

my back, makes my blood purr. Rich and heavy sensations form on the roof of my mind; 

down showers the day – the woods; and Elvedon; Susan and the pigeon” (18). Når han legger 

seg danner lakenet en lys flate som legger en hinne av vann og bølger over øynene hans, og 

han hører et kor av menn i det fjerne. Vaskingen fungerer som et positivt kroppslig og mentalt 

sjokk for den unge gutten, men scenen slutter med å minne om fellesskapet av menn og deres 

konvensjonelle fortellinger som lenge kommer til å dominere utformingen av Bernards 

historier.         

Mot slutten av romanen vender han seg likevel bort fra den ene, store og sanne 

historien om sitt liv, og åpner på den måten for at mange nye, mindre og ufullstendige 

historier kan bli til:  

 

What is the phrase for the moon? And the phrase for love? I do not know. I need a 
little language such as lovers use, words of one syllable such as children speak when 
they come into the room and find their mother sewing and pick up some scrap of 
bright wool, a feather, or a shred of chintz. I need a howl; a cry. ( . . . ) where I lie in 
the ditch unregarded I need no words. Nothing neat. Nothing that comes down with all 
its feet on the floor” (227).  

 

Bernard forkaster her alle former for historieskriving som baserer seg på en på forhånd 

fastlagt standard eller norm som kan garantere sammenhengen og meningsdybden i historien. 

Han begrenser seg i stedet til ytringer på en stavelse og til taus betraktning foran 

hverdagstingene. En slik åpen innstilling overfor språket og tingene de står i relasjon til, gir 
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rom for at nye uttrykk kan få anledning til å gjøre oppmerksom på andre sider ved tingene: ”I 

have done with phrases. How much better is silence; the coffee-cup, the table.  (. . . ) Let me 

sit here for ever with bare things, this coffee-cup, this knife, this fork, things in themselves, 

myself being myself” (227). 

 

 De tre kvinnene i romanen spiller på et annet register enn mennene. Susan bygger seg 

opp en tilværelse etter modell av den sykliske naturen med sitt liv som gårdskone. I noen grad 

kan livet hun utfolder betraktes som en følge av og reaksjon på tiden med strengt regulert 

skolegang i Sveits (72). Hun opplever det selv som et liv etter nedarvete mønstre, et liv der 

vanen gir inntrykk av helhet og substans: ”( . . . ) a dwelling-place made from time 

immemorial after an hereditary pattern. These tings remain square, prominent, undissolved in 

my mind” (165). Men også Susan går trett av de nedarvete vanene som gjør mødrene til 

sentrum i en verden begrenset til egen kropp og egne barn, husflid og fruktdyrking: ”Yet 

sometimes I am sick of natural happiness, and fruit growing, and children scattering the house 

with oars, guns, skulls, books won for prizes and other prophies. I am sick of the body, I am 

sick of my own craft, industry and cunning, of the unscrupuplous ways of the mother who 

protects, who collects under her jealous eyes at one long table her own children, always her 

own” (146). 

 Den romantiske og lengtende Rhoda er likevel den i romanen som mest aktivt er med 

på å forandre den idealistiske diskursen hun utgjør en del av, som et element i vennenes 

enhetlige fortelling om Percival. Med sine intense følelser og sansninger, som hun ikke 

makter å formidle til andre, kommer hun til å uthule meningen i deres felles historie om 

Percival, sprenge sirkelen omkring ham og få skulpturen av ham til å smuldre opp i mange 

biter. Hun er selv klar over hvordan egne følelser og andres forventninger stadig forandrer 

henne:  

 

”I am rocked from one side to another by the violance of my emotions. I imagine these 
nameless, these immaculate people, watching me from behind bushes. I leap high to 
excite their admiration. ( . . . ) Therefore I hate looking-glasses which show me my 
real face. Alone, I often fall down in nothingness. I must push my foot stealthily lest I 
should fall off the edge of the world into nothingness. I have to bang my hand against 
some hard door to call myself back to the body” (31).   

         

Nettopp disse sterke følelsene, sansningene og mangelen på egen fast identitet, gjør henne til 

et forvandlingssted i den stabile diskursen. Hennes mangel på identitet og senere død river 

opp den enhetlige og lukkede diskursen, og åpner den slik at nye inntrykk kan ta form. Rhoda 
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er selv klar over sin egen funksjon i sammenhengen og minner leseren på den: ”Month by 

month things are loosing their hardness; even my body now lets the light through; my spine is 

soft like wax near the flame of candle I dream; I dream” (33). Hennes kropp og tekstkroppen 

mykner på denne måten og gjør den bevegelig, porøs og gjennomtrengelig.”To whom shall I 

give all that now flows through me, from my warm, my porous body?” (42). Hun fremstiller 

friske sansninger som sjokk som hun ikke makter å forene til et hele, slik som vennene gjør. 

Men nettopp i slike sjokk ligger muligheten for teksten til å åpne seg og formidle nye 

inntrykk: ”I am afraid of the shock of sensation that leaps upon me, because I cannot deal 

with it as you do – I cannot make one moment merge in the next” (97). Slike sjokk er det også 

som fører henne til den bratte skrenten hvor hun kaster seg utfor, og med det setter sin egen 

lengsel, Percival-figuren og tekstkroppen i svevende og flytende bevegelser: ”Into the wave 

that dashes upon the shore, into the wave that flings its white foam to the uttermost corner of 

earth, I throw my violets, my offerings to Percival” (124).  

 Vennene trekker konsekvensene av Percivals død ved den andre samlingen, og viktige 

elementer i denne prosessen fremhever Rhoda med sin død. Med Rhodas død uthules fylden i 

deres felles fortellinger om Percival ytterligere, rullegardinen går opp, vinduet mot verden 

åpnes og tekstoverflaten blir gjennomtrengelig. Rhodas idealistiske lengselsromantikk 

motsies som meningsbærende diskurs i verden som i teksten, samtidig som den forvandles til 

en fenomenologisk gjensidighetsdiskurs. For Louis som for andre menn betyr det at hun som 

kvinne ikke lenger kan fungere som uforanderlig speil for deres selvbilder, på samme måte 

som Percival heller ikke lenger kan fungere som speilbilde for mannlig maktutfoldelse og 

erobrertrang. I stedet åpnes feltet for mange nye figurasjoner av andre typer gjensidighet 

mellom ulike parter, i konkrete historiske situasjoner. Virginia Woolf kritiserer i det 

springende, anektdotiske essayet A Room of One’s Own sider ved mannens speiling av seg 

selv i kvinnen, og kritikken er beslektet med den som forekommer i fragmentromanen The 

Waves: ”Woman has served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and 

delicious power of reflecting the figur of man at twice its natural size. ( . . . ). That is why 

Napoleon and Mussolini both insist so emphatically upon the inferiority of woman, for if they 

were not inferior, they would cease to enlarge” (Woolf 1993: 32).  

 I noen grad fungerer fremstillingen av Rhodas liv og død som typisk for en idealistisk-

romantisk betraktning. Ifølge Elisabeth Bronfen er det rimelig å oppfatte Edgar Allan Poes 

forståelse av ”en vakker kvinnes død” som et karakteristisk uttrykk for romantikkens eget 

kunstsyn: ”Poes poetikk ser ut til å bifalle en type betrakter som overser referenten, den ikke-

semiotiske kroppen, og fokuserer sin lesning utelukkende på bildet som et selvrefleksivt, 
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materialisert tegn” (Bronfen 2002: 98). Poe gjør det poetiske til ekspressiv og 

proteksjonsistisk selvreferensialitet, men kommer dermed også til å peke på representasjonens 

grenser: ”Poes sammenkobling av det mest poetiske og døden peker imidlertid på dette 

aspektet av representasjonsomsmessig umulighet, i og med at den ironisk slår over i en 

eksessiv produksjon av figurasjoner” (Bronfen 2002: 99). Og denne selvrefleksive 

opptattheten av kvinne, død og kunst sørger for å forvandle kvinnekroppen til objekt for kunst 

og kunstnerisk skaperkraft: ”Forbindelsen mellom kvinnelighet og død er av en slik art at vår 

kulturs fortellinger ser på det kvinnelige liket som et kunstverk, eller lar en vakker kvinne bli 

drept for at et kunstverk skal kunne fremstå” (Bronfen 2002: 99). Rhoda fungerer på flere 

måter som typisk representant for idealistisk-romantiske skikkelser, romanen demonstrer 

saken gjentatte ganger. Men dermed uthules også meningsdybden i fortellingen av og om 

henne, selvmordet hennes vitner om det. Hun blir nå en mindre kontrollerbar del av den 

bølgende tekstoverflaten og lar seg ikke lenger bruke som speil for mannlige selvbilder. I 

stedet forvandles hun til kilde for de andres androgyne fortellinger, som veksler mellom 

mangfoldige ekspressive uttrykk og sammensatte impresjoner som gir glimt av mer og mindre 

kjente trekk av henne selv og de andre vennene.    

 

4.3 Oppmerksom utveksling 

Gjennom store deler av romanen strever den anonyme fortelleren og de seks vennene 

med å frigjøre seg fra de kulturelle og litterære normene for organsiering og fastlegging av 

sanseinntrykk som de er blitt opplært til å godta. De har ingen mulighet for å velge bort disse 

normene, men de kan forvandle dem i retning av nye mønstre. Romanens alternative mønster 

for fremstilling og organisering av sanseinntrykk blir fremhevet i komposisjonens bølgende 

bevegelse, i historiefortelleren Bernards blading i egen bildebok og i den erotisk fantasifulle 

Jinnys dansende møter med det andre kjønn. Men det er også mulig å ane mønsteret i de andre 

vennenes liv og fortellinger. Felles for dette alternative mønsteret er gjensidig avhengighet 

mellom motsetninger, som resultat av at mange ulike perspektiver sammenholdes samtidig. I 

Bernards historier fungerer komplementaritet som et fruktbart prinsipp, mens Jinnys dans 

demonstrerer fruktbarheten i kiastiske grep. Alle disse formene, i liv som fortelling, gir rom 

for overraskelser som er egnet til å vekke ny oppmerksomhet i møte med andre. Og det er 

nettopp disse formene som gjør teksten til en tredje kropp, til en porøs overflate som fremmer 

utveksling med omgivelsene (Bray 2004: 121). 
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 I romanen skifter perspektivene ofte og fort, og i A Room of One’s Own mener 

Virginia Woolf at hjernen har særlige evne til raskt å skifte fokus. Med den kan mennesker 

oppfatte seg selv som individ på avstand fra andre, som del av en masse som de utgjør en mer 

eller mindre aktiv del av, de kan oppleve seg som del av tradisjonen de befinner seg i 

forlengelsen av, og de kan som kvinner forholde seg kritisk til den og betrakte den fra utsiden: 

”Clearly the mind is always altering its focus, and bringing the world into different 

perspectives” (Woolf 1993: 88). The Waves demonstrerer hvordan stadig skifte av perspektiv 

kan forvandle fastlagte virkelighetsoppfatninger og vekke ny oppmerksomhet overfor 

oversette og undertrykte sider ved omgivelsene.   

Den klassisk-dyrkende Neville er tidlig i ferd med å oppdage at moderne diskurser kan 

ha produktive sider. Dersom hvert blikk på verden utgjør et spontant utkast til individuell 

forståelse, så kan et bevegelig blikk danne en arabesk som i glimt forsøker å forme inntrykket 

av hva kjærlighet er: ”Each sight is an arabesque scrawled suddenly to illustrate some hazard 

and marvel of intimacy. The snow, the burst pipe, the tin bath, the Chinese goose – these are 

signs swung high aloft upon which, looking back, I read the character of each love; how each 

was different” (163).  

Den romantiske dikteren og erobreren Louis oppdager noe senere en like viktig 

sannhet. Vennene er igjen samlet etter Percivals død, og de har nettopp minnet hverandre på 

den nyskapende erfaringen med den sekssidige blomsten uten sentrum. De stopper foran en 

urne, et vanlig dødssymbol, som her blir et tvetydig bilde på tap og kreativitet på samme tid. 

Vinden kruser havoverflaten, et fiskegarn med sprellende småfisk kommer til syne og blir 

trukket på land: ”But now look, as we stand here, a ripple break on the horizon. The net is 

raised higher and higher. It comes to the top of the water. The water is broken by silver, by 

quivering little fish. Now leaping, now lashing, they are laid on shore. Life tumbles its catch 

upon the grass” (177). Vennene praktiserer her den nye og skapende formen for fruktbart, 

mangfoldig fellesskap. Det oppstår en gjensidig avhengig relasjon i situasjonen mellom 

vennene og landskapet, der det er vanskelig å avgjøre hva som er første årsak. På den ene 

siden skildres den uventete fiskefangsten som noe de er vitne til, men på den andre siden får 

leseren også inntrykk av at deres oppmerksomme nærvær i situasjonen er medvirkende årsak 

til at fangsten finner sted. For Louis’ del vitner fremstillingen om at han er på vei mot en ny 

form for diktekunst, hvor kontrollert bekreftelse av egne idealer skiftes ut med oppmerksom 

observasjon i en situasjon hvor han selv er aktiv deltaker blant flere andre. Episoden antyder 

at en slik fremgangsmåte kan gi overraskende utbytte i form av mangfoldige nye 

sanseinntrykk. 
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 Bernard strever gjennom romanen med å skrive den sammenhengende historien om 

sitt eget og de andres liv. Men alle de mislykkete forsøkene forvandler seg til en mangfoldig 

og uforutsigelig tekstvev som stadig åpner for ny vekselvirkning med omgivelsene. En 

gryende bevissthet om en slik alternativ fremstillingsform er til stede i barndommen, den viser 

seg i glimt senere i livet og blir særlig tydelig tematisert i den siste monologen hans. I første 

kapittel er Bernard klar over at vennene er del av hverandres liv og tekst: ”we melt into each 

other with phrases. We are edged with mist. We make an unsubstantial territory” (10). Han 

siterer sin egen biograf som mener at han kombinerer kvinnelig følsomhet med mannlig 

nøkternhet: ”joined to the sensibility of a woman ( . . . ) Bernard possessed the logical 

sobriety of a man” (36). Samtidig er han klar over at han ikke evner å kontrollere sin egen 

fremstilling i den grad at han makter å stabilisere en referent: ”I am astonished, as I draw the 

veil off things with words, how much, how infinitely more than I can say, I have observed” 

(62). Men nettopp denne mangelen på evne til å beskrive alt innenfor et fullstendig ordnet 

univers, forløser prosessen med å oppdage og beskrive mer av situasjonen han er en del av: ”I 

have had one moment of enormous peace. This perhaps is happiness. Now I am drawn back 

by pricking sensations; by curiosity, greed (I am hungry) and irresistible desire to be myself” 

(87). Senere nærmer han seg deler av den innsikten han husker fra barndommen og 

gjenoppdager i alderdommen: “A cild playing – a summer evening – doors will open and 

shut, will keep opening and shutting, through which I see sights that make me weep. For they 

cannot be imparted” (118). Fremstillingen av erfaringene ved hjelp av et konvensjonelt språk, 

vil alltid fungere som en stadig veksling mellom å åpne og lukke for glimt av omgivelsene, 

fordi de aldri kan fastholdes som et fullstendig bilde. 

 Som moderne biograf innser han gradvis at hans egen fremstilling ikke lenger kan 

fremstå som et ferdig ordnet hele, der rekkefølgen av episodene følger hverandre etter et på 

forhånd fastlagt mønster:  

 

”But it is a mistake, this extreme precision, this orderly and military progress: a 
convenience, a lie. There is always deep below it, even when we arrive punctually at 
the appointed time with our white waistcoats and polite formalities, a rushing stream 
of broken dreams, nursery rhymes, street cries, half-finished sentences and sights – 
elm trees, willow trees, garderes sweeping, woman writing – that rise and sink even as 
we hand a lady down to dinner. While one straightens the fork so precisely on the 
table-cloth, a thousand faces mop and mow. There is nothing one can fish up in a 
spoon; nothing one can call an event. Yet it is alive too and deep, this stream. 
Immersed in it I would stop between one mouthful and the next, and look intently at a 
vase, perhaps with one red flower, while a reason struck me, a sudden revelation” 
(196, 197).    
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Bernard utvikler etterhvert et variert mønster for sin egen tekst som han forsøker å beskrive 

ved å sammenligne med måltider og musikk-stykker der hver spiser på sin egen måte eller 

spiller sitt eget instrument: ”What a symphony with its concord and its discord, and its tunes 

on top and its complicated bass beneath, then grow up!” (197). I noen grad fungerer biografen 

Bernard som den forelskede litteraturforskeren Roland Barthes. Begge er deltagende jeg-

fortellere i sin egen beretning om hengivelse til en annen part, og begge er henvist til 

diskurser som andre har formet ut fra sine tradisjoner og erfaringer. Løsningen for både 

Bernard og Barthes blir utkast til ikke ferdig ordnete skisser, som både gjentar og forvandler 

andres versjoner. Deres versjoner kan med Roland Barthes betegnes som Fragmenter av 

kjærlighetens språk: 

 

”Hele kjærlighetslivet igjennom dukker figurene opp i den elskendes hode uten noen 
form for orden, siden de hver gang beror på en (ytre eller indre) tilfeldighet. Ved hvert 
slikt tilfelle eller ”innfall” øser den forelskede fra sitt reservoar (sitt skattkammer?) av 
figurer, alt etter (sitt Imaginæres) behov, påbud eller gleder. Hver figur blusser opp, 
eller vibrerer alene lik en tone som løsrevet fra enhver melodi – eller gjentas til 
kjedsommelighet, som temaet i atmosfærisk musikk” (Barthes 2000: 9). 

    

På romanens siste sider utvider Bernard først perspektivet for sin egen fremstilling til å gjelde 

hele sivilisasjonen, før han innsnevrer det til å gjelde ham selv, og gjør på den måten 

oppmerksom på sammenhengen mellom disse perspektivene. Han tar utgangspunkt i den nye 

dagen som gryr, samtidig som han fremhever sin egen alderdom, før han registrerer lyset som 

trenger gjennom de mørke skyene og bølgetoppene med stadig dypere daler mellom. På denne 

måten antyder han sammenhenger mellom motsetninger i naturen som også gjelder for hans 

egen fremstilling: ”Yes, this is the eternal renewal, the incessant rise and fall and fall and rise 

again” (228). I siste avsnitt fremhever han at bølgebevegelsen i egen virksomhet kobler de 

største motsetninger, nemlig de som gjelder hans eget livsbegjær og dødens fullstendige 

utslettelse. I første omgang kan det se ut som om det er kontrastene i fremstillingen som 

fremheves, men det viser seg snart at det heller er tale om den produktive, gjensidige 

avhengigheten mellom motsatte størrelser som forutsetter hverandre; mellom dag og natt, lys 

og mørke, blekhet og farge, bølgetopp og bølgebunn, fødsel og død. En beslektet 

sammenheng er gjennomgående i Bernards monologer så vel som i romanen forøvrig. Særlig 

tydelig fremtrer sammenhengen i Bernards siste monolog som er fylt av alle de andres 

stemmer, hvor hans mannsstemme blandes med andre kvinnestemmer, der bladingen i 

bildeboken stadig veksler mellom ulike perspektiver ute og hjemme, hvor solformørkelsen 
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forløser innsikt om språklig fornyelse og der hans eget kveldsmåltid demonstrerer hvordan 

han forsøker å dele sine kilder til næring, kunnskap og forståelse med den fremmede og 

leseren. 

 Denne gjensidig avhengige, bølgende bevegelsen får sitt eget retoriske uttrykk i 

kiasmen, slik det også blir tydelig demonstrert i nest siste avsnitt: ”Yes, this is the eternal 

renewal, the incessant rise and fall and fall and rise again” (228). Gjentagelsen av like ord i 

motsatt rekkefølge blir markert spesielt her. Men denne markeringen kan også oppfattes som 

en antydning om at figuren presiserer viktige sider ved bølgebevegelsen som preger 

komposisjonen gjennom hele romanen. Historie og fragment, dybde og overflate, sentrum og 

periferi, mann og kvinne, imperium og koloni settes opp mot hverandre i skiftende 

rekkelfølge, på måter som viser at partene er gjensidig avhengige.  

Kiasmen får et annet karakteristisk uttrykk under måltidet med den fremmede. Her 

fremheves arbeidet til hånden og gaffelen på måter som gjør det naturlig å oppfatte gaffelen 

som et bilde på kiasmens i snever og vid betydning:  

 

”Even the forks laid straight side by side appear lucid, logical, exact; and the horns of 
the rolls which we have left are glazed, yellow-pated, hard. I could worship my hand 
even, with its fan of bones laced by blue mysterious  veins and its astonishing look of 
aptness, suppleness and ability to curl softly or suddenly crush – its infinite 
sensibility” (223).     

 

Den tveeggete gaffelen og fingrene på hånden forholder seg til hornet på en smidig og følsom 

måte; de kan både krumme seg mykt om og knuse med hård hånd gjenstanden for egen 

oppmerksomhet. Dermed fremviser de trekk ved kiasmens retoriske grep, slik den brukes av 

Bernard og den anonyme fortelleren, til stadig å veksle mellom å favne fenomenene hardt og 

mykt, ved å sammenholde mer og mindre kjente uttrykk. Siden ingen av dem har tilgang på 

noen fast norm eller referanse, vil vekslingen mellom harde og myke omfavnelser av 

fenomenet føre til at det hele veien er i bevegelse og forandrer seg, fremviser noen sider og 

skjuler andre. Det selvrefleksive bildet av hånden og gaffelen som favner hornet, kan 

oppfattes som en fortetning og presisering av et lignende bilde i A Room of One’s Own. I 

innledningen skildres samtaler og måltider på måter som reflekterer fremdriften i det 

springende og utforskende essayet selv:  

 

”Here was the soup. It was a plain gravy soup. There was nothin to stir the fancy in 
that. One could have seen through the transparent liquid any pattern that there might 
have been on the plate itself. But there was no pattern. The plate was plain. Next came 
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beef with its attendant greens and potatoes – homely trinity, suggesting the rumps of 
cattle in a muddy market ( . . . ) (Woolf 1993: 16).    

 

 Bernard fremholder enkelte karakteristiske trekk ved Jinnys person og kroppsspråk 

som får henne til å fremstå som en særlig tydelig visuell figurasjon av kiasmen, slik den er 

forstått her. Det vil med andre ord si at hun fremviser trekk ved kiasmen som en retorisk figur, 

den som sammenholder ulike språklige størrelser som forutsetter hverandre, i vekslende spill 

og rekkefølge med og mot hverandre, over kortere og lengre avstander. Og her er det tale om 

et selvforvandlende spill hvor en part hele veien er opptatt av å gripe mer av den andre, i en 

prosess hvor begge allerede i utgangspunktet er deler av hverandres verden. Denne 

fortelleformen er svært forskjellig fra den som går ut på å la liljer gro på graven til den døde 

Percival:  

 

”Therefore I broke off, and Jinny, who was without future, or speculation, but 
respected the moment with complete integrity, gave her body a flick with the whip, 
powdered her face (for which I loved her), and waved to me as she stood on the 
doorstep, pressing her hand to the hair so that the wind might not disorder it, a 
gesture for which I honoured her, as if it confirmed our determination – not to let lilies 
grow” (204).   

                

I Bernards monolog og den anonyme fortellerens roman fungerer Jinny slik som et 

selvfordoblende tegn som forsinker og nærmest forhindrer utviklingen av historien i retning 

av en ordinær plot-fremstilling av lineær og teleologisk karakter. Hun demonstrerer gjentatte 

ganger muligheten som ligger i kiasmens veksling mellom å gripe og bli grepet av nye 

erfaringer med den andre, og kommer slik til å fremvise betydningen av romlige trekk ved 

fremstillingen. Når Jinny i korte øyeblikk møter og blir møtt av nye menn i dansesaler og 

parker, fungerer tekstene og kroppene som en et utvidet sanseorgan. Personene i rommet 

danner her en kontaktsone som åpner for at nye inntrykk kan finne sin form også hos leseren.  

En slik oppfatning, hvor Jinnys liv demonstrerer trekk ved kiasmens figur, gir god 

mening til hennes stiliserte erotiske aktiviteter i ung alder og senere. Når hun kysser Louis 

med bankende hjerte, og bladene beveger seg og åpner seg, så markerer hun også et erotisk 

farget favntak mellom mann og kvinne i teksten, en kiastisk omfavnelse som spontant åpner 

for at nye glimt av erfaringsverdenen kan fremtre også for leseren. Slik fungerer skikkelsen 

også senere når hun opptrer blant vennene i rød kjole som står ut fra henne som et slør når hun 

danser piruetter. Kjolen antar formen på en blomst når hun setter seg ned på en forgylt stol 

midt i rommet (24). Jinnys kjole og slør forvandles gjennom dansen til en blomst. Scenen 
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fordobler dermed den hvor vennene venter på Percival som de dyrker, også på den måten at 

blomsten senere forvandles til en mangesidig blomst uten sentrum. Med dansen sørger Jinny 

for å forvandle kjolen til et mangefoldet slør, på denne måten sørger hun for at sentrumet for 

vennenes oppmerksomhet hele tiden holdes i bevegelse, slik at de kan oppdage flere sider ved 

deres felles verden. Kiasmens figur utgjør her en viktig del av sløret hun omgir seg med, den 

sørger for at mange motsatte størrelser sammenholdes når smidige bevegelser forløser 

forandringer i ett sett. Romanteksten selv får på dette stedet karakter av gylden stol, den gir 

rom for at Jinny kan fremvise kiasmen som en av tekstens mest fruktbare figurer.   

 I sitt voksne liv fremstår Jinny som en form for kurtisane. En kveld befinner hun seg i 

rom som hun føler venter på henne, med store stiliserte blomster og en innbundet bok. Og i 

dette miljøet, blant fargerike kvinner og ranke menn, føler hun at hun folder seg ut. Hun 

veksler mellom å være munter og melankolsk, trofast og flytende, og en romantisk mann 

kommer bort til henne. De faller sammen inn i danserytmen og går ut og inn av musikken. 

”Our bodies, his hard, mine flowing, are pressed together within its body; it holds us together; 

and then lengthening out, in smooth, in sinuous folds, rolls us between it, on and on. Suddenly 

the music breaks. My blood runs on but my body stands still. The room reels past my eyes. It 

stops” (77). Hans harde og hennes myke kropp utgjør en figur i dansen, der samhold og 

lengsel bort på samme tid gir figuren et buktende preg. Den bølgende bevegelsen gjentas gang 

på gang og fremhever på den måten trekk som er typiske for romanens kiastiske figur. Den 

arbeider med å opprette forbindelser mellom motsatte størrelser, for på den måten å åpne for 

nye glimt av den motsetningsfylte verden partene er en del av. 

 Mens vennene venter på Percival, utvides sansene deres. Jinny uttrykker situasjonen 

slik: ”Membranes, webs of nerve that lay white and limp, have filled and spread themselves 

and float round us like filaments, making the air tangible and catching in them far-away 

sounds unheard before” (101). Her sørger lengselen etter den andre for at sanseapparatet deres 

åpner seg for flere inntrykk enn de tilvante. Det preger også fremstillingen deres som for 

anledningen beveger seg bort fra Percival i sentrum, og ut mot videre horisonter i landskapet 

rundt dem. I noen grad er kiasmen også til stede her i det gjensidige avhengige vekselspillet 

mellom sentrum og periferi. Det vil si at kiasmen utgjør et viktig element i teksten i bladene 

og bølgenes stadig utvidende nettverk. Og dette nettverket fremstår som en finmasket 

membran, som lar utveksling skje mellom tekst og verden, mann og kvinne (Bray 2004: 114). 

 Jinny kommer på denne måten til å utgjøre en viktig del av den erotisk fargete 

romanen, hvor den enstonige, narsissistiske hyllesten til kulturhelten Percival underveis 

forvandles til en mangestemt og selvoverskridende kjærlighetssang til den andre. Hun er den 
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som fremfor noen vet at all sansning er situert i en individuell kropp: ”But we who live in the 

body see with the body’s imagination things in outline” (134). På ny gjengis et møte med en 

elsker, nå i form av en relativt åpen forførerscene i parken. Han jager henne gjennom skogen 

og hun har alle sanser åpne. Nattsvermere og elskende par flyr på kryss og tvers og hun lukter 

roser og fioler:  

 

”Now let us sing our love-song – Come, come, come. Now my gold signal is like a 
dragon-fly flying taut. Jug, jug, jug, I sing like the nightingale whose melody is 
crowded in the too narrow passage of her throat. Now I hear crash and rending of 
boughs and the crack of antlers as if the beasts of the forest were all hunting, all 
rearing high and plunging down among the thorns. One has pierced me. One is driven 
deep within me. 
And velvet flowers and leaves whose coolness has been stood in water wash me round, 
and sheathe me, embalming me” (135).  

 

Forførelsens faser gjengis ved hjelp av naturbilder; jaktscener, fuglesang og gjennomboring. 

Den erotiske historien dekkes til og åpnes på samme tid ved hjelp av disse bildene. Dermed 

oppstår det en gjensidighet mellom den sanselige opplevelsen og skildringen av den som er 

karakteristisk for alle scenene hvor Jinny er med. I stedet for en ensidig og entydig 

fremstilling av egen åndelige lengsel, fremstår beretningen her som en sammensatt og 

motsetningsfylt gjengivelse av et kaotisk sansemangfold. Det er uklart hvem som tar 

initiativet til forførelsen, på den måten viser fortellingen at det er tale om en 

gjensidighetsdiskurs. På den ene siden trenger hun gjennom fibrene i et forheng, på den andre 

siden skyller mørkets kjølige tidevann over henne. Hennes gyldne sang og dyrets voldsomme 

fremferd fungerer som motsetninger som ser ut til å forutsette hverandre. Men et særlig 

interessant fenomen i denne åpne erotiske fremstillingen er opplysningen om at strupegangen 

til nattergalen er for trang for sangen. Uavhengig av mulige referanser til erotiske 

høydepunkter, så markerer fortellingen her at erfaringen er større enn det som kan rommes 

innenfor den konvensjonelle språkbrukens rammeverk. Likevel åpner den vekslende, bilderike 

fortellingen for at noen utveksling kan skje mellom fortelleren, de litterære figurene og 

leseren. Fortellingens fiberrike forheng eller slør blir gjennomboret på dette stedet. Forhenget 

får karakter av porøs membran for utveksling mellom tekst og erfaring. Situasjonen fremstår 

som fruktbar fordi den kiastisk pregete fremstillingen intensiveres i skildringen av møtet 

mellom de elskende. På denne måten vekker fortelleren til en oppmerksom lesning i 

situasjonen, der selvoverskridelsen som finner sted for de elskende også kan åpne 

selvsentrerte horisonter for leseren. 
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 Flere trekk ved fremstillingen markerer overgangen fra en tradisjonell måte å fortelle 

på til en moderne. Fremstillingen distanserer seg fra en kontrollert gjengivelse av 

sammenhengende forløp med et klart budskap som endemål. Her er fortelleren, hovedfiguren 

og leseren i ferd med å miste kontrollen over fremstillingen. Det viser seg blant annet i at den 

blir stykket opp i mindre deler i form av Jinnys repeterende lokkerop, fuglesangen som 

gjentar korte sekvenser og den gjentatte lyden fra vingeslagene til nattsvermeren. På denne 

måten åpner den fragmenterte og stammende teksten for at andre inntrykk enn de mest kjente 

kan ta form, i en fremstilling hvor teksten som omslutter kroppen gradvis blir til en bølgende 

bevegelse. Vennenes lengsel mot og hyllest til Percival fremstår i første del av romanen som 

en lysttekst, slik Roland Barthes forstår den i Lysten ved teksten. Det vil si at fortellerne og 

leserne opplever lyst og glede ved å kjenne igjen tekster fra tradisjonen.  Mens Jinnys erotiske 

fortelling her får karakter av vellysttekst. Roland Barthes mener at tekster fungerer slik når de 

beveger seg over i ukjent terreng. Idet leseren ikke lenger kan tilbakeføre teksten til kjente 

referanser, mister hun fotfestet slik at feltet åpnes for å motta nye inntrykk: 

 

”En lyst-tekst: en tekst som gjør en glad, tilfreds, euforisk; en tekst som springer ut av 
kulturen, som ikke bryter med den, som knytter til en komfortabel måte å lese på. En 
vellyst-tekst: en tekst som setter en i en tilstand av selvfortapelse, som fremkaller 
ubehag (kanskje til og med en slags lede), som rokker ved leserens historiske, 
kulturelle, psykologiske grunnvoll, ved stabiliteten i hans lyster, verdier og 
erindringer, skaper krise i hans forhold til språket (Barthes 1998: 18). 

    

 Denne typen sanselig-erotiske tekster fungerer altså som alternativet til idealistisk-

romantiske tekster. Slike tradisjonelle tekster tvinger leseren til å godta idealiserende 

virkelighetsbilder som baserer seg på etablerte normer i kulturen, uavhengig av de store 

forandringene som har funnet sted i moderne tider. Neville aner etterhvert at sanselig-erotiske 

tekster i dag må anta formen av arabesk. Louis oppdager at diktekunstens urner ikke 

nødvendigvis må romme dype sannheter for evigheten, men kanskje heller paradoksale 

sannheter som gjelder for livet her og nå. Bernards historier blir mer og mer sammensatte og 

komplementære utover i romanen, og pendler mellom de store visjoner og det lille språket, 

uten å finne noe hvilepunkt i eller utenfor egen diskurs. Han ser mulighetene som ligger i 

Jinnys stiliserte kroppsspråk og erotikk. Hennes bevegelige, kontrastrike og sødmefylte møter 

med det andre kjønn, visualiserer kiasmens evne til å sammeholde motsetninger som 

forutsetter hverandre, i en verden uten sikre holdepunkter. Jinny og kiasmens figur fungerer i 

særlig grad som kilde til leserens oppmerksomme utveksling med erfaringsverdenen.  
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5 Subjekt 
The Waves er her lest som en dekoloniserende ytring, innenfor en hegemonisk kultur dominert 

av patriarkalske og imperialistiske heltehistorier. Den hegemoniske, liberale, moderne 

kulturen er opptatt av å rekonstruere sammenhengende, sentrerte og målrettete historier om 

store menn, ledere og diktere. Romanen arbeider med å dekonstruere slike historier inntil de 

blir til mange ulike delhistorier som utfolder seg i rom som ennå ikke er ferdig ordnet. Mens 

den hegemoniske kulturen forsøker å tvinge den lesende borgerens observasjoner inn i 

mønstre den selv definerer, så uthuler romanen meningen i slike snevre mønstre. Alternativet 

er en bølgende strøm av performative uttrykk som på overraskende vis kan åpne for nye utsyn 

og innsyn i en motsetningsfylt verden. Utgangspunktet for den hegemoniske kulturen er å 

forsvare interessene som ligger i et moderne, mannsdominert og vestlig orientert selvbilde, og 

heltenarrativet er egnet til å bekrefte slike selvbilder på entydig vis. Romanen baserer sin form 

for ytring på alternative selvbilder. Gjennom intensiv gjentagelse av heltehistorien forsøker 

den å avsløre dens entydighet som ensidighet. Dermed forløser den selv en prosess som 

fremmer mangfold og flertydighet, og en slik virksomhet gjør det samtidig mulig å oppfatte 

identitet som en foranderlig og relasjonell størrelse, som gir rom for mange slags androgyne 

blandingsvarianter. 

 Romanen skrives inn i en tid preget av interessemotsetninger og forandringer for 

individet i fellesskapet, både når det gjelder kulturtradisjon, klassetilhørighet og 

familierelasjoner. Forståelsen av identiteten selv kommer i krise. Den tradisjonelle 

oppfatningen av personligheten som en fast kjerne omgitt av et foranderlig skall, forvandles i 

retning av en relasjonell oppfatning hvor individet utfolder sine ulike muligheter i vekslende 

møter med andre. The Waves gjengir og fremskynder en slik utvikling i form av en tredelt 

dynamisk prosess. Først gjengir den samtidens strev med å restaurere viktige sider ved 

viktoriatidens helteidealer. Her står kjernepersonligheten i sentrum, slik den kommer til 

uttrykk i mannens økonomiske, sosiale, seksuelle og dikteriske kraft og makt, og slik den 

utmyntes på kollektivt plan med nasjonen og imperiet i sentrum for maktutfoldelsen. Mannen, 

nasjonen og imperiet som kjemper for sine egne interesser, kjemper samtidig for fellesskapets 

beste. 1800-tallets romantisk-idealistiske idealer for personen, nasjonen og imperiet 

synliggjøres gjennom de mannlige hovedpersonenes virksomhet og selvoppfatning i første 

fase av deres utvikling. For Bernard, Louis og Neville fungerer Percival som inkarnasjonen av 

deres felles idealer om autarki og autonomi, selvforsyning og selvstyre. Han står for disse 

idealene i deres egen fremstilling av ham. På denne måten fungrerer Percival-narrativet som 
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et idealtypisk liberalt narrativ, egnet til å speile og bekrefte dem selv i sentrum og på toppen 

av maktens pyramide. Flere ganger sammenlignes deres felles bestrebelser da også med 

Napoleons og den russiske keiserinnens innsats. Narrativet er egnet til å feire subjektet, 

nasjonalstaten, imperiet og deres felles narrativ som den universelle makten i sentrum av 

kulturen. Men den gjentatte feiringen av dem selv avdekker snart at det i realiteten er tale om 

en snever dyrking av egeninteresser, ensidighet og entydighet innenfor en statisk monokultur. 

På indirekte vis kommer feiringen til å antyde muligheten av en alternativ kultur preget av 

gjensidighet og mangfold, en kultur som stadig redefinerer seg selv på vei mot ukjent mål. 

 Den gjentatte feiringen av helten og sentralmakten forløser snart ulike former for 

desentrering og uthuling av vesentlige og dype meninger. Den allvitende, distanserte 

fortelleren blir til mange deltakende fortellere, den sammenhengende fortellingen blir 

fragmentert, kjernepersonligheten fremstår som situasjonsbetinget og den ene meningen om 

makten og kontrollen blir til mange mulige varianter. Forandringen hos hovedpersonene, når 

det gjelder fremstillingen av Percival, avdekker viktige sider ved uthulingen og de nye 

mulighetene som den legger til rette for. Skillet mellom indre kjernepersonlighet og ytre 

skinn, forvandles til gjensidighet mellom ytre og indre trekk i aktuelle situasjoner. På 

lignende vis blir motsetningen mellom mannens fornuft og kvinnens følelse til gjensidig 

avhengige størrelser i og mellom hver person. Forskjellen på naturgitt moral og personlig 

interesse blir til glidende overganger, for eksempel når nasjonal tradisjon og egen interesse 

blandes i Louis forretningsvirksomhet. Når Percival dør, blir det ikke like lett å bruke ham til 

narsissistisk selvbekreftende speiling i livet og kunsten. Og når Rhoda dør hindrer det 

mennene i å speile seg i henne, eventuelt i form av egne romantiske dikt. Den intensive 

selvspeilingen i første del forvandles snart til desentrering, som igjen forløser mangfoldige 

nye perspektiver. 

 Romanen fremstår underveis som en mangefasettert fremstilling, der vesentlige 

meninger forvandles til overflatiske, før de fremstår som mangetydige. Samtidig blir 

dikotomiske motsetninger mellom mann og kvinne til mange slags, gjensidig avhengige, 

androgyne relasjoner. Og fremstillingen av motsetningen mellom vest og øst åpner underveis 

for glimt av nye gjensidig avhengige bilaterale og multilaterale forbindelser. Den 

tradisjonbundne Bernards ekteskap, den konvensjonelle læreren Nevilles homofili, 

handelsmannen og dikteren Louis skiftende forhold, alle fungerer de som eksempler på ulike 

former for relasjoner mellom kjønnene. Det gjør også Susans trofaste forhold, Rhodas enslige 

stand og Jinnys oppfinnsomme skifte av menn.  
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 Romanen gjentar og forvandler kulturens egen oppfatning av subjekt og identitet, en 

identitet som her fremstår som partiarkalsk og imperialistisk. Noen sider ved denne 

forvandlingsprosessen innenfor en moderne vestlig kultur kan beskrives med trekk fra Homi 

K. Bhabhas essays. Essayene omtaler blant annet utgangsposisjonen for tegnbruk og 

identitetskonstruksjon i moderne narrativer, sammen med tendenser til restaurasjon av et 

sentralt orienteringspunkt på den ene siden, desentrering på den andre siden og utvikling av 

nytt mangfold i denne gjensidig avhengige prosessen. I essayet ”Signs Taken for Wonders. 

Questions of ambivalence and authority under a tree outside Dehli, May 1817” kommenterer 

Bhabha flere genrelle trekk ved moderne narrativer som forsøker å forholde seg til sin egen 

samtid. De fungerer som en blanding av åpenbaring og profeti, de er adressert i en situasjon, 

strukturerer blikket for å fremme bestemte interesser og har som mål i noen grad å objektivere 

sine gjenstander (Bhabha 1994b: 109). De uttrykker kultur på sin måte: ”As an articulation of 

displacement and dislocation, it is now possible to identify the cultural as a disposal of power, 

a negative transparency that comes to be agonistically constructed on the boundary between 

frame of reference/ frame of mind” (Bhabha 1994b: 114).  Bhabha gir eksempler på kristne, 

evangeliske misjonærtekster som utgjør teleologiske, linære og sirkulære narrativer. Men han 

viser også at hybride koblinger kan destabilisere dem: ”It unsettles the mimetic or narcisstic 

demands of colonial power but reimplicates its identifications in strategies of subversio that 

turn the gaze of the discriminated back upon the eye of the power” (Bhabha 1994b: 112). 

Heltefortellingen om Percival utgjør et slikt lineært, sirkulært og teleologisk narrativ. 

Samtidig viser navnet til at narrativet er koblet sammen på hybrid vis, og vennene 

demonstrerer med sine fortellinger at koblingen mellom dem er av hybrid art. 

 I essayet ”’Race’, Time and the Revision of Modernity” viser Bhabha hvordan 

tidsforsinkelse kan sørge for at lineære, sammenhengende og fastlagte historier kan splittes 

opp på måter som åpner for nye fortellinger og utkast:  

 

”I have tried to open up a cultural space in the temporal caesura of sign: from the 
stroke of the sign that establishes the intersubjective world of truth ’deprived of 
subjectivity’, back to the rediscovery of that moment of agency and individuation in 
the social imaginery of the order of historic symbols. I have attempted to provide a 
form of the writing of cultural differance in the midst of modernity that is inimical to 
binary boundaries: wheter these be between past and present, inside and outside, 
subject and object, signifier and signified” (Bhabha 1997: 183). 

 

    I det samme essayet fremhever han gjentatte spørsmål som karakteristisk for en 

historieskriving som reflekterer over sin egen måte å fremstille hvordan historien blir til på: 
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”This transaltion of the meaning of time into the discourse of space; this catachrestic 
seizure of the signifying ’cesura’ of modernity’s precens and present; this insistence 
that power must be thought in the hybridity of race and sexuality; that nation must be 
reconceived liminally as the dynastic-in-the-democratic, race-difference doubling and 
splitting the teleology of class-consciousness: it is through these iterative 
interrogations and historical initiations that cultural location of modernity shifts to the 
postcolonial site” (Bhabha 1997: 183). 

 

Den tradisjonsbundne heltehistorien om Percival blir i romanen fremstilt med tiltagende grad 

av tidsforsinkelse frem mot den første samlingen av vennene. På dette tidspunkt, om ikke før, 

aner leseren at romanen er komponert like mye etter romlige som etter tidsmessige prinsipper. 

De mange mindre fortellingene, pausene mellom dem og den katakretiske koblingen mellom 

dem, setter spørsmålstegn ved tradisjonelle binære motsetningspar mellom mann og kvinne, 

imperium og koloni. Stadig oppsplitting og ny kobling lar konturene av nye historier tre frem, 

som gir inntrykk av andre mulige relasjoner mellom kjønn, klasser, nasjoner og imperier. 

 Bhabha utdyper og presiserer flere trekk ved kolonidiskursene som rommer kilder til 

deres egen dekolonisering i essayet ”Of Mimicry and Man. The ambivalens of colonial 

discourse”. Her fremhever han forskjellen mellom ’mimesis’ og ’mimicry’, de utgjør ulike 

skrive- og representasjonsmåter. På den måten får han vist at etterlignende representasjon 

kommer i skade for å marginalisere særarten ved den andre (Bhabha 1994a: 87). Målet hans 

er å vende om på konvensjonelle, vesentlige blikk og uthule dem, og det gjør han ved å se 

etter små forskyvninger mellom linjer og diskurser. En slik forvandling finner sted når 

vedtatte sannheter skal bekreftes med intensiv gjentagelse, og parodien i stedet på ironisk vis 

avdekker at det er tale om delsannheter: 

 

”In mimicry, the representation of identity and meaning is rearticulated along the axis 
of metonymi. As Lacan reminds us, mimicry is like camouflage, not a harmonization of 
repression of difference, but a form of resemblance, that differs from or defends 
precens by displaying it in part, metonymically”. 
 
“These instances of metonymi are the non-repressive productions of contradictory, 
and multiple belief. They cross the boundaries of the culture of enunciation through a 
strategic confusion of the metaphoric and metonymic axes of the cultural production 
of meaning” (Bhabha 1994a: 90). 

 

Den intensive gjentagelsen av den sammenhengende og sentrerte heltehistorien om Percival, 

blir underveis i romanen til en fragmentert og desentrert fremstilling av det sammensatte 

individet i vennekretsen. Den enstonige etterligningen av forbildet forvandles på denne måten 
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til en mangestemmig hyllest til det motsetningsfylte mangfoldet vennenene selv fungerer som 

når de møtes. Allerede i barndomsskildringen fremheves forskjellen mellom dem i utsnittet av 

verden de betrakter, perspektivet de anlegger på tingene og språket de bruker for å formidle 

inntrykkene. Språkbruken er de felles om, men de bruker noen ganger forskjellige bilder for å 

beskrive samme sak, og når de bruker samme bilde forskyver de ofte betydningen i det. Tidlig 

antyder romanen på denne måten fruktbare trekk ved sin egen fremstillingsform, trekk som 

mot slutten av romanen blir tydelig markert i Bernards komplementære biografi. Prosessen 

forsinkes med å representere og restaurere helteidealet av Percival som en søyle i sentrum av 

deres felles fortelling. Den blir underveis til stadig nye maskeringer i form av en bølgende 

performativ prosess. Ekko av Percivals død og forvandling forekommer andre steder i teksten 

i form av fabrikksirene som vender trafikken om fra sentrum av byen mot periferien, og i 

form av solformørkelse som initierer ny og frisk bruk av språket.  

Sammenstillingen av edderkoppnett, fiskegarn, slør, tekstiler, hud og bølgende 

havoverflate fungerer alle som fordoblinger som utvider betydningsområdet for hvert bilde, 

inntil de hver for seg og sammen uttrykker viktige sider ved romantekstens arbeid med å 

utvide sitt betydningsområde. De samme bildene og andre gjentas på metonymisk vis slik at 

betydningen forskyves. Først antyder de lukning, så åpning og til sist den vedvarende og 

ujevne prosessen med å lukke og åpne for utsyn og innsyn. Det gjelder for eksempel bladene 

som først danner en tett vegg, før vibrasjoner åpner for utsyn og vinden deretter lar dem 

veksle mellom å lukke og åpne for blikk på omgivelsene. Slik fungerer ofte dørene inn til nye 

rom, særlig viktig er svingdørene vennene går igjennom når de samler seg for å feire Percival. 

Bladene omgir blomster, der duftende roser underveis skiftes ut med nelliker som har 

kronblader uten sentrum. Landskapet lades med metaforisk betydning idet vertikalt orienterte 

søyler og tårn, fabrikkpiper og loftsrom veksler med horisontalt orienterte sletter og strender, 

innsjøer og bølgende havoverflate. Først forsøker de ulike vennene å samle seg om ett sentralt 

perspektiv når de betrakter omgivelsene, for på den måten å tvinge sine egne versjoner til å 

bekrefte, objektivere og fullstendiggjøre bildet av tradisjonshelten. Så forsvinner helten de 

speiler seg selv i, med den følgen at perspektivet desentreres, kulturnormen oppløses og 

samspillet mellom dem blir til en bølgende bevegelse av skiftende perspektiver som spiller 

med og mot hverandre. 

Den sjokkartete opplevelsen med Percivals død avtegner seg som ekko utover i 

teksten, i form av metaforiske fordoblinger og metonymiske forskyvninger som forvandler og 

utvider betydningsfeltet som vennene og kulturen for øvrig har plassert Percival innenfor. Her 

er det ikke tale om en mise-en- abyme-konstruksjon hvor den innerste og ytterste esken i 
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fortellingen speiler hverandre fullstendig, i form av en selvidentisk selvfordobling, i tråd med 

tenkningen i idealistisk romantisk estetikk. I stedet er det tale om en gjensidig avhengig 

speiling som gjentar trekk ved teksten slik at forskjeller oppstår og betydningsfeltet utvider 

seg. Romanen gjengir og gjentar altså en prosess i kulturen hvor konvensjonelle 

konstruksjoner bygges opp og rives ned, men gjør det på måter som åpner for å utvide 

etablerte betydninger.  

      

 Romanen forsøker å bekrefte en moderne, mannlig, vestlig og vesentlig 

identitetskonstruksjon, på måter som forvandler denne konstruksjonen inntil nye alternativer 

oppstår. Jeg ønsker å fokusere på forvandlingen av denne betydningsfulle 

identitetskonstruksjonen i en siste, summarisk tekstanalyse. I en krisetid for kulturen i 

mellomkrigstiden melder behovet seg for å restaurere et patriarkalsk og imperialistisk 

subjektsoppfatning som hadde stor betydning på 1800-tallet. Den iherdige gjentagelsen av 

idealet tømmer det for mening. Deretter forvandles helteidealet til androgyne forestillinger om 

mangfoldige typer av kombinasjoner mellom ulike parter. Målet for lesningen er å skissere 

noen typiske trekk ved forvandlingen av identitetskonstruksjonen, slik den utfolder seg 

gjennom møter mellom individuelle personer i konkrete situasjoner. I denne omgang er det 

hensiktsmessig å begrense feltet til særtrekk ved konstruksjonen i mer snever betydning, i 

spennet mellom stabil kjerne og flytende overflate, egendefinert og kulturbestemt identitet, 

egen særart og andres forventninger. Hele veien fungerer fortellingsfragmenter, personer og 

perspektiver som gjensidig avhengige, og ulike møter mellom disse deltagende partene 

forløser utviklingsprosessen som er skissert over. Romanen gjengir og gjentar overbestemte 

ideologiske matriser for konstruksjon av identitet i kulturen den utgjør en del av. Den 

vedvarende gjentagelsen av den fasttømrede matrisen sørger for å åpne den slik at det blir 

mulig å oppdage marginaliserte identitetskonstruksjoner og oversette fenomener. 

Gjentagelsen av denne prosessen forsøker samtidig å forhindre at ny objektivering skal finne 

sted. I tråd med Bhabhas forståelse er det ikke tale om å feire pastisjen, fragmentet, 

maskeringen eller mangelen på stabil referent, men å åpne et sted i kulturen hvor store 

forskjeller kan møtes (Bhabha 1997: 177). 
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5.1 Restaurasjon av patriarkalsk og imperialistisk subjekt 

I skolealderen omtaler vennene seg selv og de andre på måter som fremhever særtrekk ved 

deres egen selvoppfatning. Rhodas selvoppfatning er særlig interessant her fordi den antyder 

at identiteten til hver av dem er formbar og gjenstand for konstruksjon i samspill med andre: 

 

” ’That is my face’ said Rhoda, ’in the looking-glass behind Susan’s shoulder - that 
face is my face. But I will duck behind her to hide it, for I am not here. I have no face. 
Other people have faces; Susan and Jinny have faces; they are here. Their world is the 
real world. The things they lift are heavy. They say Yes, they say No; whereas I shift 
and change and am seen through in a second” (30, 31). 

 

 På den ene siden antyder fremstillingen at Rhoda markerer et ytterpunkt når det gjelder å 

sanse andre og la seg forme av strømmen av inntrykk fra omgivelsene. På den andre siden 

markerer sitatet at all identitet er relasjonell. Blant vennene og på skolen speiler Rhoda seg i 

de andres og kulturens bilder av seg selv. For hennes del fører prosessen til at hun først viser 

et glimt av sitt eget ansikt foran speilet, før hun velger å skjule det ved å følge de andres 

mønster, og skifte identitet etter hvem hun er sammen med. Det vil si at hun velger å la de 

andre definere hva som skal utgjøre den virkelige verden, den verden som de gjør virkelig ved 

å forholde seg til utvalgte saker, ting og personer, og akseptere eller motsette seg deres 

hensikter. Med åpne sanser registrerer hun bevegelsene til ukjente mennesker rundt seg og de 

emosjonelle svingningene i eget sinn, men forsvinner nesten som person når hun er alene. Da 

må hun slå hånden mot hardt treverk for å bekrefte at hun har bolig i en kropp. Inntrykker 

fester seg av Rhoda som et særlig inntrykksømt sinn. Samtidig viser fremstillingen at alle 

fungerer som enkeltindivider i fellesskap, med kropp, sanser og bevissthet som gjør det mulig 

å tre i aktiv relasjon til andre, der de andre allerede i utgangspunktet har formet sider ved den 

enkeltes oppfatning av seg selv. I utgangspunktet ser altså Rhoda og vennene ut til å mene at 

identitet utgjør en konstruert størrelse som er i stadig forandring. 

  

Speilingsscenen med Rhoda viser at hun ikke har noen personlighetskjerne som gjør 

henne til et vesentlig subjekt eller essensielt kjønn. Hun blir i stedet til i hver situasjon hvor 

hun interagerer med andre. Som ung kvinne går hun inn i rolleforventningene som vennene og 

skolen åpner for henne, og etter sin død er hun overlatt til minnene om henne som vennene 

realiserer. Som figur i et språklig litterært kunstverk fyller hun på lignende vis sedvanlige 

roller som person og kvinne, der romanens gjentagelse og imitasjon av viktoriatidens 

subjektoppfatning og kvinnerolle likevel ender med å tømme den stabile subjektsoppfatningen 
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og binære kjønnsrollen for innhold. På dette punkt er både fortelleren og forfatteren på linje 

med samtidens feministiske debatt. Seksti år etter at romanen kom ut utvikler Judith Butler 

nye kategorier for å beskrive sosiale kjønnsroller og kulturell kjønnsidentitet i Gender Troble 

fra 1990 og Bodies that Matter fra 1993. Hennes engasjement er motivert av samtidens 

amerikanske kjønnskrise og feminisme, og innebærer et beslektet oppgjør med den gamle 

humanismens individualisme. Inspirert blant annet av Michel Foucault viser hun at maskuline 

krefter er interessert i å oppretteholde konvensjonelle konstruksjoner av kjønnsidentitet. Men 

hun viser også at parodisk gjentagelse av enhetlige subjektsoppfatninger og dikotomiske 

kjønnsforskjeller er egnet til å motvirke slike normer og utvide feltet for samspill mellom 

kjønnene og gjøre interaksjonen mellom dem mer sammensatt. Hun illustrerer sine teorier om 

performativ identitet med drag-show, og kommer på den måten til å fremheve trekk som også 

er viktige i Virginia Woolfs forfatterskap. Det gjelder ikke minst i den parodisk-biografiske 

romanen Orlando hvor lekende bruk av språklig representasjon og overraskende skifte av 

klesdrakt hos hovedpersonen gjør det mulig for fortelleren å forvandle kjønnsidentiteten til 

han og henne. I The Waves gir den romantiske Rhodas slør og den erotiske Jinnys kjoler rom 

for store forandringer i relasjonen mellom kjønnene. Butler oppsummerer gjennomgåelsen i 

Gender Trouble på måter som kaster lys over flere sider ved fremstillingen av subjekt, kjønn 

og skrift i The Waves: 

           

“That gender reality is created through sustained social performances means that the 
very notions of an essential sex and a true or abiding masculinity or feminity are also 
constituted as part of the strategy that conceals gender’s performative character and 
the performative possibilities for proliferating gender configurations outside the 
restricting frames of masculinist domination and compulsory heterosexuality” (Butler 
1999: 180).  

  

En slik oppfatning av foranderlig performativ identitet gjør det mulig å innkretse noen sider 

ved vennenes identitetkonstruksjoner, slik de utvikler seg gjennom ulike stadier. Neville 

uttrykker tidlig sin selvbevissthet på denne måten: ”I am one person myself” (65). Hans 

utgangspunkt er en tradisjonell oppfatning av kjernepersonligheten, som han kan fastholde 

gjennom skiftende erfaringer ved å studere klassiske tekster. Samtidig er han usikker når han 

foreleser og irriterer seg over studenter som gråter når de leser om Don Juan. Han foreleser 

om hemmeligheter ingen har sett før, men gjør det med ryggen mot studentene. Samtidig 

innser han at han med sin holdning til dem selv er årsak til at de ikke setter pris på hans 

personlige engasjement. Nevilles virke domineres først av troen på kjernepersonligheten som 

kan renses og foredles, gjennom å lese Vergil og Lucretius. Bøkene deres oppfattes som 
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transparente kilder til innsikt i evige mønstre. Forelskelsen i og dyrkingen av Percival er på 

samme vis egnet til å stadfeste hans egen oppfatning av kjernen i ham selv. Men for leseren 

blir det klart at hans sentrerte og målrettete dyrking av klassiske forbilder og samtidige helter 

egentlig er uttrykk for en lukket kretsing om seg selv. Når han uttaler: ”I am one person 

myself” (65) så betyr uttrykket i første omgang på mer nøytralt vis at han utgjør en singulær 

person. Så fylles betegnelsen med ideologisk farget betydning når han leser klassiske tekster 

for å foredle frem kjernen i seg selv. Denne betydningen er lenge viktig for Neville og kan 

oppfattes som uttrykk for et sterkt behov for å restaurere egne patriarkalske og imperialistiske 

idealer. Samtidig røper han allerede på dette tidspunktet en viss forståelse for at alle 

identitetskonstruksjoner er av relasjonell art. 

 Susan spiller på et helt annet register i sitt liv som trofast bondekone på landet: ”I 

cannot float gently, mixing with other people” (73). Hun har en forestilling fra barndommen 

om å leve et liv i mangfoldig fellesskap, men ender opp med et liv som del av en familie som 

baserer sitt liv på naturen og de gjentatte vekslingene der. Med stadige barnefødsler, huslige 

sysler og høstingsarbeid lever hun et trygt og stabilt liv innenfor sine naturlige rammer. På sin 

måte realiserer hun kjernen i seg, forstått som et opprinnelig selv som utfolder seg etter sine 

naturgitte forutsetninger i sitt miljø. Det vil si at hun som kvinne er med på å restaurere gamle 

patriarkalske idealer om at kvinnens plass er i hjemmet hvor hun skal være fruktbar og føde 

barn. Men det blir likevel tidlig klart for henne at fellesskapet med andre rommer flere 

muligheter for selvutfoldelse enn dem hun får realisert i sine snevre sirkler av identisk 

gjentagelse. Hun går nesten i ett med naturen rundt seg, men det hindrer henne i å utvikle seg 

gjennom utfordrende sosialt samvær i byen. Den episke helten og mannsidealet Percival 

forelsker seg i henne og hennes livsform, men selv har hun mer sans for den eksperimentelle 

historiefortelleren Bernard. 

 Blant alle vennene er Louis den som mest iherdig forsøker å markere seg som en egen 

person: ”I, and again I, and again I. Clear, firm, unequivocal, there it stands, my name. Clear-

cut and unequivocal am I too. Yet a vast inheritance of experience is packed in me. I am like a 

worm that has eaten its way through the wood of very old oak beam. But now I am compact; 

now I am gathered together this fine morning” (127). Han skriver navnet sitt under dikt og 

kontrakter som skal bevise hvilken enestående personlighet han er. Han skriver dikt som 

plasserer ham selv i forlengelsen av tradisjonen etter Platon og kvinnene i Nil-deltaet, og 

oppretter kontrakter som plasserer han sentralt i forbindelseslinjene mellom de store 

metropolene i verden. I alt sitt virke gjentar og demonstrerer han oppfatningen av seg selv 

som en stemme og en signatur som er identisk med seg selv, men gjør det nærmest i 
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selvforsvar fordi han vet at selvoppfatningen bygger på nedarvete mønstre. På direkte og 

indirekte vis forsøker Louis å restaurere mannens og vestens bilder av seg selv som kilde, mål 

og sentrum for all skapende aktivitet, med evne til transparent formidling av sine idealer som 

er av overhistorisk art. En viss tvil melder seg likevel når han må innrømme at idealene kan 

være betinget av historisk og kulturelt bestemte interesser, i form av utvalgte erfaringer ordnet 

etter mønstre som tjener ham selv. 

 Bernard på sin side observerer et interessant trekk ved Louis: ”The authentics, like 

Louis, like Rhoda, exist most completely in solitude. They resent illumination, reduplication” 

(87). Han konstaterer med andre ord at den type autensitet Louis og Rhoda dyrker, bare kan 

utfolde seg i form av selvidentisk selvfordobling. Selv har han en helt annen oppfatning: ”To 

myself (I note) I need the illumination of other people’s eyes, and therefore cannot be entirely 

sure what is myself” (87). Og denne oppfatningen er forklaringen på at han sammen med 

andre ønsker å motarbeide dem som søker å isolere seg: ”We assemble in parks and halls and 

sedulously oppose and renegade (Neville, Louis, Rhoda) who sets up a separate existence” 

(189). Men Bernard strever lenge med å praktisere en form for historieskrivning som tar 

konsekvensen av en slik oppfatning. Lenge er han overlatt til den konvensjonelle 

fremstillingsmåten som benytter seg av intenderte, sammenhengende, og sirkulære historier 

som bare er egnet til å bekrefte allerede kjente og ofte idealiserte trekk ved enkelte store og 

gode menns handlinger. Først etter mange år oppdager han at gjentagelsen av tidligere tiders 

performative mønstre, som skal sikre en stabil identitet og kjønnsrolle, kan forvandles. Når 

han parodierer og overdriver slike mønstre, demonstrerer han hvordan de begrenser 

oppfatningen, og får slik muligheten til å kritisere modellene og normene for 

identitetsdannelse som dominerer i samtiden. Butlers ord og begreper er egnet til å beskrive 

sider ved utviklingen Bernard og hans performative prosess gjennomgår: 

 

”Indeed, precisely because certain kinds of ”gender identities” fail to conform to 
those norms of cultural intelligibility, they appear only as developemental failures or 
logical impossibilities from within that domain. Their persistence and proliferation, 
however, provide critical opportunities to expose the limits and regulatory aims of that 
domain of intelligibility and, hence, to open up within the very terms of that matrix of 
intelligibility rival and subversive matrices of gender disorder” (Butler 1999: 24).     

         

5.2 Desentrering av subjekt 

Både de mannlige og kvinnelige vennene hyller Percival som mann, hersker og forbilde, 

gjennom sine fortellinger om ham. Den vakre og modige helten fremstår i deres fortellinger 
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som en kjernepersonlighet som både er selvforsynt og selvstyrt. Men jo mer intenst de gjentar 

sin dyrking av idealet i egne fremstillinger, desto mer åpenbart blir det for leseren at deres 

egne fortellinger snarere er uttrykk for projektive fantasier og narsissistisk selvspeiling. 

Fremstillingen av det ene, rene og hele idealet splittes dermed opp i binære motsetningspar. 

Kjernepersonligheten blir til som resultat av kontrasten til hverdagsmenneskets erfaringer, den 

indre roen oppstår som en ønskedrøm i omskiftelige tider, den rasjonelle betrakteren får preg 

av instrumentell og hensiktsmessig fremferd blant andre individer som er preget av skiftende 

emosjoner, og det ene sentralperspektivet fungerer som vilje og makt til å dominere 

oppmerksomhetsfeltet i situasjoner hvor det finnes mange andre mulige perspektiver. De 

enhetlige og samstemte fortellingene om Percival fremstår på denne måten som effekten av en 

selvfordoblende, etterlignende performativ prosess, iverksatt av isolerte individer i kampen 

for å bli anerkjent av andre. Derfor får sansesjokket med den døde Percival så stor betydning 

for dem, for nå forsvinner den konvensjonelle referansen som har gjort at de kunne forene 

sine historier. Den intense imitasjonen av mannsbildet og bildet av herskeren kommer altså 

selv til å avsløre konstruksjonens tilfeldige karakter. 

 Vennenes forhold til Percival fordobles på flere vis i deres og Louis’ forhold til 

Rhoda. Hun bærer slør foran ansiktet som gjør det mulig for henne å motta inntrykk fra de 

andre, uten at hun selv uttrykker hva hun selv opplever. Dermed får de andres fortellinger om 

henne i stor grad preg av selvspeiling. Slik fungerer hun som idealtypisk bilde på kvinnen slik 

hun fremstår i mannens kunstneriske fremstillinger, nemlig som speil for hans egne idealer, 

som inspirasjonskilde til dyrking av hans egne selvbilder. Denne oppfatningen blir motsagt 

når Rhoda dør i vennenes og romanens fremstilling av henne. På denne måten avdekker 

romanen en parallell mellom Rhodas lengsel mot Percival og Louis lengsel mot Rhoda, hvor 

fellesreferansen ligger i gjentatt fordobling av idealiserte mannsbilder. Rhoda får en viktig 

oppgave i vennenes fremstilling med å demonstrere at kvinneidealet utgjør en dikotomisk 

motsetning til mannsidealet. Hun gjentar kvinnelige trekk som tradisjonelt har vært oppfattet 

som opprinnelige og vesentlige for henne, hun er i sine følelsers vold. Men dermed kommer 

hun til å bekrefte mannens bilde av seg selv som rasjonell. Mannen kan med sin imaginative 

evne speile seg i den vakre kvinnens kropp, i en uendelig selvfordoblende prosess, uavhengig 

av erfaringen med henne som noe annet enn seg selv. Men denne formen for selvidentisk 

etterligning får en brå slutt når den fører til at Rhoda dør og kroppen forsvinner i bølgene. Når 

hun dør, forsvinner og lager et hull i deres felles fortellinger, avdekker hun samtidig hvor 

begrenset evne deres tradisjonelle diskurser har til å uttrykke erfaringen med det som er 

annerledes. Til gjengjeld åpner denne uthulingen for produksjonen av uendelig mange nye 
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versjoner. Kransen hun kaster i vannet markerer dette poenget, de små blomstene rundt 

tomrommet i midten inviterer til fortsatt performativ virksomhet, men nå uten å ta 

utgangspunkt i noe ferdig definert sentralperspektiv. Parodieringen av forestillingen om en 

opprinnelig kvinnelig natur, avslører den mannlige, hegemoniske kulturens selvbilder, på 

måter som forløser mange nye og fristilte fordoblinger. Viktige sider ved situasjonen kan 

igjen beskrives med Butlers ord i Bodies that Matter. I mange kulturer brukes ideologisk 

pregete diskurser til å identifisere kjønn, som del av den herskende maktens arbeid med å 

bekrefte egne selvbilder. Men dersom slike diskurser ikke makter å stabilisere en 

kjønnsidentitet, så motsies normen for diskursen, samtidig som diskursen nå inviterer til nye 

formuleringer av andre typer identitetskonstruksjon: 

 

”Although the political discourses that mobilize identity categories tend to cultivate 
identifications in the service of a political goal, it may be that the persistence of 
disidentification is equally  crucial to the rearticulation of democratic contestation. 
Indeed, it may be precisely through practices which underscore disindentification with 
those regulatory norms by which sexual difference is materialized that both feminist 
and queer politics are mobilized. Such collective disidentifications can facilitate a 
reconceptualisation of which bodies matter, and which bodies are yet to emerge as 
critical matters of concern” (Butler 1993: 4).       

 

5.3 Motsetning, møte, mangfold (androgynitet) 

Percival og Rhoda fremstår dermed begge som skikkelser som gjør oppmerksom på 

forvandlingspotensialet som ligger i den moderne fiksjonsfortellingens performative prosess. 

Begge er gjenstand for vennenes utfoldelse av imaginativ fantasi, og denne fantasien skyter 

ny fart når begge dør. Nelliken uten sentrum og blomsterkransen omkring et hulrom fungerer 

som emblematiske uttrykk for forvandlings- og vekstpotensialet i den moderne romanen som 

ikke har noe fastlagt orienteringspunkt. Rhoda uttrykker seg flere steder på måter som gjør det 

naturlig å identifisere henne med viktige sider ved den moderne fiksjonsfortellingen selv. Hun 

peker tidlig på at hun ikke har noe ansikt, hun liker ikke å se seg selv i speil, alene eksisterer 

hun ikke, hun befinner seg ved grensen av virkeligheten, og hun må bruke dører for å sikre en 

form for utveksling med virkeligheten. En rimelig tolkning av utsagnet er at hun avviser å 

presentere noen fastlagt identitet som leseren kan leve seg inn i og identifisere seg med, i form 

av en tradisjonell, realistisk fremstilling som etterligner konvensjonelle helteportretter. I 

stedet ønsker hun å invitere leseren med inn i romanens fiktive verden, slik at de sammen kan 

utforske tilblivelsen av mange nye mulige identiteter i kulturen, både gjennom innlevelse og 
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kritisk refleksjon: ”Therefore I hate looking-glasses which show me my real face. Alone, I 

often fall down into nothingness. I must push my foot stealthily lest I should fall off the edge 

of the world into nothingness. I have to bang my hand against some hard door to call myself 

back to the body” (31). 

Bernard er den som mest iherdig eksperimenterer med å konstruere nye 

identitetsoppfatninger. Han opponerer mot den konvensjonelle dikotomien om at individet 

enten utgjør et isolert jeg eller en kopi av et ideal. På den ene siden kritiserer han snever 

individualisme: ”I do not believe in separation. We are not single” (49). På den andre siden 

finner han det viktig å presisere at hvert menneske utgjør en singularitet og ikke har som mål 

å kopiere et ideal: “ – I, I, I; not Byron, Shelley, Dostojevsky, but I, Bernard” (195). På denne 

måten kritiserer han vennenes dyrking av idealet Percival og sin egen kopiering av forbildet 

Byron. Imitasjonen av idealene kan i begge tilfelle kan oppfattes som en flukt fra oppgaven 

med å utforme en egen identitet i samspill med andre: ”What am I? I ask. This? ( . . . ) – then 

it becomes clear that I am not one and simple, but complex and many ( . . . ). They do not 

understand that I have to effect different transitions; have to cover the entrances and exits of 

several different men who alternately act their parts as Bernard” (56). Bernards kritikk går 

særlig ut over tendensen til å være seg selv ved å kopiere andre, selv forholder han seg mer 

åpent i situasjonen: ”To be myself (I note) I need the illumination of other people’s eyes, and 

therefore cannot be entirely sure what is myself” (87). Han føler seg mangesidig sammen med 

vennene, blandet sammen med andre, og tar farge av rommene han befinner seg i. Det vil si at 

han står i en ustabil og ufullstendig posisjon: ”I am incapable of the denials, the heroisms of 

Louis and Rhoda. I shall never succeed, even in talk, in making a perfect phrase” (101).  

Bernard er dermed klar over at alle former for identitet, både når det gjelder kjønn og 

klasse, nasjon, imperium og koloni, er resultat av en performativ prosess, hvor det egne og det 

fremmede spiller opp mot hverandre, uten at noe fastlagt orienteringspunkt kan garantere 

resultatet. Romanen starter med å iscenesette tilblivelsen av patriarkalsk og imperialistisk 

identitet, men gjør det på så insisterende vis at denne identiteten forvandles til mange andre 

mulige varianter i ulike sosiale sammenhenger. Bernard og romanen iscenesetter vennenes liv 

på måter som setter flere grunnleggende forestillinger fra viktoriatiden i spill på måter som 

forandrer dem. Det gjelder både oppfatningen av en stabil identitetskjerne og kjønnsidentitet 

og troen på at språket, biografien og romanen kan representere erfaringen med slike størrelser 

på transparent vis. Fremstillingen av det skiftende spillet mellom vennene blir til en 

performativ prosess som fokuserer på skiftingen mellom kjerne og skall, mann og kvinne, 

imiterende representasjon og improviserende utkast. Dermed får prosessen noe preg av drag-
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show, slik Judith Butler oppfatter slike show. Utgangspunktet er blant annet mannens 

oppfatning av kvinnefiguren som entydig størrelse, der vekslingen mellom aktørenes ulike 

gester, masker og kostymer snart destabiliserer slike størrelser, samtidig som showet 

demonstrerer hvor relative og kulturskapte kjønnsrollene er: 

 

”As much as drag creates a unified picture of ”woman” (what its critics often 
oppose), it also reveals the distinctness of those aspects of gendered experience which 
are falsely naturalized as a unity through the regulatory fiction of heterosexual 
coherence. In imitating gender drag implicitly reveals the imitative structure of gender 
itself – as well as its contingency. Indeed, part of the pleasure, the giddiness of the 
performance is in the recognition of a radical contingency in the relation between sex 
and gender in the face of cultural configurations of causal unities that are regularly 
assumed to be natural and necessary. In the place of the law of heterosexual 
coherence, we see sex and gender denaturalized by means of a performance which 
avows their distinctness and dramatizes the cultural mechanism of their fabricated 
unity” (Butler 1999: 175).  

 

   

Når den performative prosessen skaper rom der forskjellige parter kan møtes uten for sterke 

fordommer, så oppstår det spontant nye relasjoner. Louis opplever å være del av en slik 

relasjon i barndommen, og glemmer det aldri: ”I woke in a garden, with a blow on the nape of 

my neck, a hot kiss, Jinny’s: remembering all this as one remembers confused cries and 

toppling pillare and shafts of red and black in some noctural conflagaration” (71). Jinnys 

spontane kyss kommer uventet på Louis, plutselig oppstår det en relasjon av gjensidighet 

mellom de ulike partene, som i et kort øyeblikk lar lukkede rom av skuffelser og lengsler åpne 

seg mellom dem. Senere gråter Louis som et barn når han går arm i arm med Susan, og 

Bernard går med Neville, der de alle utgjør deler av et mangfoldig fellesskap som lar nye 

historier bli til mellom dem. 

  

 Bernard markerer tidlig i romanen at den komplementære relasjonen mellom mann og 

kvinne noen ganger kan legge til rette for å fremstille og utvikle androgyne identitetstrekk: 

”But ’joined to the sensibility of a woman’ (I am here quoting my own biographer) ’Bernard 

possesed the logical sobriety of a man’ ” (56). For ham er det særlig Jinny som gestalter det 

fruktbare i situasjonen når kontroll blir avløst av mottakelighet, og det spontant oppstår en 

gjensidig avhengig relasjon mellom mann og kvinne hvor nye trekk kan vise seg hos begge. 

Jinnys kyss, dans og forførelse danner stiliserte erotiske diskurser, hvor rom åpnes for 

99 
 



utveksling mellom ulike og atskilte parter. Særlig når musikk og dans lar kropper bukte seg 

frem til nye figurasjoner, blir hudoverflaten og tekstoverflaten porøs og gjennomtrengelig. 

Jinny kysser Louis foran øynene på Susan, hvirvler rundt med kjolen med alle foldene 

foran vennene, danser med den fremmede til smektende rytmer og forfører og blir forført i 

parken. I egenskap av fortellende og handlende person deltar hun her i perfomative handlinger 

som parodierer kjente erotiske diskurser. Karakteristisk for situasjonen er at ulike parter møter 

hverandre foran et publikum og påvirker hverandre gjensidig. Nær kontakt mellom partene, 

ved hjelp av varierte bevegelser, gjør kroppen porøs slik at hengiven utveksling finner sted og 

slør faller. Trekkene er karakteristiske for fremstillingen og markerer på selvrefleksivt vis 

sider ved fremføringen som fremmer selvoverskridelse. Det spontane kysset åpner og utvider 

rommet for relasjoner, den bølgende kjolen holder oppmerksomheten vedlike, dansen 

fremmer utveksling mellom partene når de stadig skifter mellom å lede og bli ledet, inntil 

partene forfører den andre og selv blir forført slik at de mister kontrollen over situasjonen. 

Møtet mellom de ulike og motsatte partene som fører til utveksling, fremstår på denne måten 

som et møte mellom forteller, tekst og leser i en motsetningsfylt erfaringsverden. Det er tale 

om en gjensidig avhengig relasjon mellom performasjon og persepsjon. Møtet mellom ulike 

fragmenter, personer og perspektiver forløser en gjensidig avhengig utveksling. Mangfoldige 

uttrykk åpner for flere glimt av en sammensatt verden. Mange utkast til utradisjonell 

utforming av manns- og kvinnerollen, åpner spontant for glimt av mange nye og androgyne 

rolleutførelser. Fremstillingen av Jinnys dans fungerer som et godt eksempel på den erotiske 

parodiens evne til å forløse slike former for selvoverskridelse:   

 

”One breaks off from his station under the glass cabinet. He approaches. He makes 
towards me. This is the most exiting moment I have ever known. I flutter, I ripple. I 
stream like a plant in the river, flowing this way, flowing that way, but rooted, so that 
he may come to me. ‘Come’, I say, ‘come’ “ (76). ( . . . )  ”Our bodies, his hard, mine 
flowing, are pressed together within its body; it hold us together; and then lengthening 
out, in smooth, in sinous folds, rolls us between it, on and on. Suddenly the music 
breaks” (77).   

 

Scenen er gjengitt rett før de to samlingene mellom vennene og bærer bud om 

forvandlingspotensialet som ligger i dem. På særlig intenst vis reflekterer fremstillingen her 

over sin egen form, på måter som gir rom for selvoverskridelse. Mange tråder i tekstveven 

samles her til et knutepunkt, og mange bølger interfererer, før de skiller lag igjen. I et rom fylt 

med stivnede mannsfigurer i svart og hvitt, bryter en ut av den konvensjonelt ordnete rekken 

og kommer mot henne. Hun sitrer i forventning og aner nye evner våkne i seg. Så bryter hun 
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ut av sin rekke, og sammen faller de inn i danserytmen som musikken hvirvler dem inn i. For 

en kort stund forenes den harde og myke kroppen i en ny tredje kropp, i en fortsatt bølgende 

bevegelse. Når de etterpå tar et glass sammen, faller slør mellom tillitsfulle parter. 

 På den ene siden fungerer Jinny her som fortelleren og den kvinnelige partneren som 

gjengir sin opplevelse med mannen hun kaller på og tar imot, på den andre siden er han den 

som tar initiativ, går målrettet mot henne og lar seg henføre. Deretter blir kroppene og 

bevegelsen i rommet til en tredje kropp, i form av en kiastisk figur hvor han og hun veksler 

mellom å kontrollere og hengi seg til hverandre, mellom å gripe og bli grepet, favne og bli 

omfavnet, der begges aktive deltagelse i situasjonen fører til at de blir forvandlet til noe annet. 

Den tredje kroppen og den kiastiske figuren kommer slik til å fremheve særtrekk ved 

forvandlingspotensialet i hele romandiskursen. Romanteksten demonstrerer på dette stedet sin 

egen evne til å åpne seg for og favne sider ved det bevegelige og motsetningsfylte mangfoldet 

i erfaringsverdenen. Samtidig gir teksten eksempler på hvordan den selv, gjennom sin 

parodiske performative prosess, kan konstruere mange nye mulige og motsetningsfylte 

identiteter. Den tredje kroppen, som de to danner sammen, kan oppfattes som en androgyn 

kropp. Konstruksjonen av en androgyn figur innebærer her ikke noen forestilling om en 

definitiv tredje mulighet, i form av en fullstedig og stabil sammensmeltning av de to. Den 

innebærer heller ikke en forestilling om stabil enhet i mangfoldet, slik Kostowska foreslår 

(Kostowska 1995: 17). Romanens konstruksjon av en androgyn identitet innebærer i stedet en 

forestilling om at det finnes mange flere varianter av menns og kvinners rolleutførelse enn 

dem som konvensjonell performativ virksomhet gir rom for. Og for en skapende kunstner er 

det viktig å bevare evnen til å kombinere mannlig og kvinnelig uttrykksevne og 

innstrykksvarhet. Virginia Woolf kommenterer saken i essayet  A Room of One’s Own:  

 

“Some collaboration has to take place in the mind between the woman and the man 
before the art of creation can be accomplished. Some marriage of opposites has to be 
consummated. The whole of the mind must lie wide open if we we are to get the sense 
that the writer is communicating his experience with perfect fullness. There must be 
freedom and there must be peace” (Woolf 1993: 94).  

 

Biografen Bernard uttrykker sider av samme innsikt i sitt siste oppsummerende kapittel: ”For 

this is not one life; nor do I always know if  I am  man or woman, Bernard or Neville, Louis, 

Susan, Jinny or Rhoda – so strange is the contact of one with the other” (216). Gjennom et 

langt liv har han beskrevet livet til hver enkelt, men opplever nå at de alle er del av hverandres 

liv. Dermed har han med sin fremstilling maktet å motarbeide den utbredte oppfatningen om 
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at hvert individ utgjør en isolert enhet. Han har samtidig motarbeidet den like utbredte som 

umulige dikotomiske oppfatningen om at individet kan realisere seg selv i historien ved å 

følge et overhistorisk ideal. I stedet har han gjennom sin komplementære performative 

virksomhet vist at hvert forskjellig individ allerede i utgangspunktet er blitt til som del av et 

fellesskap: 

 

” ’Who am I?’ I have been talking of Bernard, Neville, Jinny, Susan, Rhoda and Louis. 
Am I all of them? Am I one and distinct? I do not know. We sat here together. But now 
Percival is dead, and Rhoda is dead; we are divided; we are not here. Yet I cannot 
find any obstacle separating us. There is no division between me and them. As I talked 
I felt ‘I am you’.The difference we make so much of, this identity we so feverishly 
cherish, was overcome” (222).  

 

Jinny deltar som en aktiv part i dansen som spontant lar en tredje kropp bli til, og Bernard 

fungerer som en virksom part i historiefortellingen som på uberegnelige måter veksler mellom 

kvinnelige og mannlige uttrykksformer og identitetskonstruksjoner. Begge markerer på denne 

måten trekk som er fremtredende for romandiskursens særegne androgyne performative 

prosess. Den utgjør en prosess uten klart opphav eller mål, som underveis motarbeider 

essenstenkning og binære motsetningspar og fremmer stadig større variasjon og mangfold. 

Denne prosessen lar seg ikke beskrive på dekkende vis med Elaine Showalters ord om at 

Woolf søker personlig stabilitet: ”( . . . ) full balance and command of an emotional range that 

includes male and female elements”, og at hun flykter inn i falske forestillinger for å komme 

bort fra utfordringene som ligger i hennes egen essensielle feminitet: ”( . . . ) that helped her 

evade confrontation with her own painful femaleness and enabled her to choke and repress 

her anger and ambition” (Showalter 1977: 263, 264). Den performative prosessen lar seg et 

stykke på vei beskrive med Toril Mois ord når hun mener at Woolf dekonstruerer essensiell 

mening: ”the way in which language refuses to be pinned down to a underlying essential 

meaning” (Moi 1985: 9). Allan McLaurin forstår androgynitet i tekstene til Woolf på en 

beslektet måte, blant annet som en form for modernistisk, åpen karakterisering av figurene 

som: ”cannot be pinned down to certain fixed traits ( . . . ) they are open to all sorts of 

influences and possibilities” (McLaurin 1973: 169). Ali Gunes går lenger i sin oppfatning av 

androgynitet når han finner at det i romanen Orlando finner sted et mangfoldig rollespill som 

blir til som resultat av skiftende relasjoner og perspektiver:”Hence androgyny should not be 

regarded as simply a swing from one pole to another pole, but rather it provides one with the 

opportunity to play different roles according to multiple and shifting relations and 

perspectives in time and space” (Gunes 2004: 74). Mens Christy L. Burns forstår androgynitet 
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i Orlando på måter som overlapper min oppfatning av fenomenet i Bølgene på flest områder. 

Hun finner at scenen hvor hovedpersonen skifter kjønn parodierer den viktorianske 

biografiens tro på den fullkomne mimetiske referansen som kan avdekke den nakne 

sannheten: ”In this scene such classic motifs as unveiling and nakedness are re-organized 

around  questions of sexuality, and what is ”revealed” or ”unveiled”, the ”truth” of Orlando’s 

sex – that he is a she – points only to the essential instability of essence, the reversibility 

inscribed within the ”truth”. What is essential here is to be without an essence. What is 

revealed is the reversibility of sex” (Burns 1994: 350). Dersom kjønn blir oppfattet som en 

viktig del av identiteten, viser fremstillingen at selvet rommer mange mulige varianter av 

kjønn: “If one might assume that sex is one of the single most essential attributes of identity, 

the self here is a collection of many possible sexualities” (Burns 1994: 350).         

 

Androgynitet 

 En siste presisering av min egen oppfatning av androgynitet i The Waves, kan fungere som en 

sammenfatning av analysen og en markering i forhold til andres oppfatninger. Elaine 

Showalter finner at Woolfs litterære eksperimenter med skiftende synsvinkler og lek med 

androgyne kjønnsroller diskvalifiserer henne som samfunnskritiker. Jeg mener at den litterære 

leken med perspektiver og kjønnsroller og kritikken av samfunnet forutsetter hverandre 

gjensidig. Jane Marcus leser bøkene som uttrykk for entydig kritikk av patriarkalske og 

imperialistiske idealer. En slik lesning overser den kreative forvandlingen som foregår i 

romanen av patriarkalske og imperialistiske narrativer som dominerer feltet i litterær og 

kulturell tradisjon. Toril Moi antyder at dekonstruksjon av essensiell patriarkalsk 

kjønnsidentitet kan fungere frigjørende. Her er jeg enig, men savner en utdyping av 

mulighetssfeltet som åpner seg i kjølvannet av en dekonstruende lesning. Patric McGee viser 

at romanen retoriserer sosiale motsetninger og slik åpner for at språklige kunstverk kan gripe 

forandrende inn i sosiale sammenhenger. Han bygger på en pragmatisk oppfatning av 

språkbruk som også er min. Språkhandlinger skaper hva de nevner, og er slik med å på 

befeste ulike virkelighetsoppfatninger. Hélène Cixous, slik Abigail Bray leser henne, kobler 

nettopp språkhandling og virkelighetsforståelse når hun finner at The Waves fungerer på minst 

tre ulike måter. Teksten stenger for nye erfaringer når den på kontrollert vis gjentar kjente 

uttrykk fra en patriarkalsk tradisjon, den åpner for nye inntrykk når den overvinner slikt 

kontrollert vanegjengeri, og den fungerer som en porøs membran og androgyn tredje kropp 

når den på samme tid gjentar og åpner for gamle og nye uttrykk og inntrykk. Jeg er på linje 

med en slik fenomenologisk oppfatning. Her blir de sidene ved verden virkelige som får 
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oppmerksomhet. Stadig veksling mellom mannlig preget kontroll og kvinnelig preget 

mottakelighet i fortellerprosessen, åpner for at mange nye glimt av den andre kan vise seg 

underveis. 

Den performative virksomheten utfolder seg innenfor felt hvor bestemte interesser 

dominerer. Patriarkalske og imperialistiske narrativer som søker å bekrefte egne 

essensialistiske selvbilder, kan likevel uthules og åpnes gjennom parodisk gjentagelse. Når 

kontrollert gjentagelse av mannlige selvbekreftende diskurser møter mottakelige, kvinnelige 

diskurser, kan mange nye androgyne diskurser bli til som spontant åpner for gjensidig 

utveksling mellom egne uttrykk og fremmede inntrykk. Denne oppfatningen baserer jeg i stor 

grad på Homi K. Bhabha forståelse. Særlig der han mener at parodisk gjentagelse, forsinkelse 

og forskyvning av historier og bilder kan åpne lukkete patriarkalske og imperialistiske 

diskurser. Judith Butler utdyper sider av samme sak når hun fremhever parodien som en 

strategi for å åpne lukkete mannlige diskurser, slike som bruker heteroseksuelle binærer 

kjønnsroller til å bekrefte essensielle selvbilder. Kjønnsrolle og kjønnsidentitet oppfatter hun 

som performative størrelser, der drag-showet illustrerer poenget med at rollen og identiteten 

blir realisert som del av et sosialt spill.  

Også for Woolf er det en viktig oppgave å parodiere spesielt mannlige, essensielle 

selvbilder, slik det i skjer The Waves i vennenes fremstilling av den episke helten Percival. En 

performativ oppfatning av roller og identitet ligger til grunn for den parodiske fremstillingen 

av særlige mannlige og kvinnelige trekk som forvandler seg når de blir fordoblet på nye 

måter. Etter min mening belyser Woolf enda flere sider av slike prosesser. I The Waves får 

hun vist og demonstrert at det er en gjensidig avhengig sammenheng mellom interesse, 

narrasjon, persepsjon og identitetskonstruksjon. Her utgjør altså språklig performasjon og 

persepsjon av verden to sider av samme sak, på samme måte som kroppsspråk og kleskoder 

på den ene siden, og kjønnsroller og kjønnsidentitet på den andre siden utgjør gjensidig 

avhengige størrelser. Forvandlingen av Percival innebærer på samme tid en forvandling av 

essensiell mannlig og kvinnelig kjønnsidentitet, av stereotyp heteroseksuell kjønnsrolle, av 

biografien om kjernepersonligheten som sjanger og av romanen som lineær og teleologisk 

forløpsfortelling, ordnet etter kulturelle idealer som oppfattes som universelle. Her er Woolfs 

innsats særlig viktig fordi hun gjentar og forvandler narrative mønstre som er konstituerende 

for selvoppfatningen til selvsentrerte vestlige menn og kvinner, imperier og nasjoner.   

 

Flere viktige sider ved The Waves kan beskrives med begrepet androgynitet. 

Romankonstruksjonen forvandler søyleformete patriarkalske og imperialistiske narrativer til 
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de blir bølgeformete og androgyne. Mannsdominerte kulturelle og litterære diskurser 

omformes gjennom parodisk fordobling. Forvandlingen skyter fart når mannlige diskurser 

møter kvinnelige diskurser, da hender det at de kvinnelige diskursene fungerer som hulrom og 

forsvinningspunkter som gir opphav til nye og blandete diskurser. Kontrollert og målrettet 

performasjon blir i slike situasjoner destablilisert og fremstår som både målrettet og 

mottakelig. Ensidige, enhetlige og entydige portretter av mannlige helter som er selvstyrt og 

selvforsynt blir gjentatt og overdrevet, inntil det oppstår sammensatte nettverk av delbilder 

som lar sterke og svake trekk fremtre både hos kvinner og menn. Mannlig etterligning av 

rasjonelle mønsterbilder fordobles og forvandles i møte med udefinerbare erfaringer av 

skiftende følelser. Instrumentelle forsøk på å hevde seg selv og underordne andre sitt eget 

system, blir til vekslende kiastiske grep mellom personer og grupper som møter hverandre i 

ladete situasjoner. Kontrollerte utfall veksler med spontane innfall i situasjoner hvor resultatet 

ikke er gitt på forhånd. Patriarkalsk og imperialistisk lukket selvspeiling desentreres og blir til 

mangfoldig, androgyn interaksjon mellom blandete uttrykk og motsetningsfylte inntrykk. Slik 

legger den androgyne romandiskursen til rette for at fortelleren og figurene, forfatteren og 

leserne, kan gi navn til og bli oppmerksom på inntrykk av andre som ellers blir oversett. Den 

bølgende, androgyne diskursen utvider på denne måten oppmerksomhetsfeltet i relasjonen til 

andre, samtidig som den motarbeider illusjonen om at det er mulig å fremstille noe endelig og 

fullstendig bilde.  
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Oppsummering 
 

Virginia Woolfs roman The Waves fra 1931, blir her lest som en roman som markerer sitt eget 

oppbrudd fra 1800-tallets litterære og kulturelle konvensjoner. Den deltar aktivt i arbeidet 

med å finne nye uttrykk for en annerledes virkelighet i mellomkrigstidens motsetningsfylte 

periode, hvor patriarkalske og imperiale idealer er i ferd med å smuldre bort. Romanen 

forholder seg kritisk til den realistiske romanens etterlignende form for representasjon, særlig 

i form av kronologisk ordnete fortellinger som har til oppgave å bekrefte tidligere tiders 

helteidealer av mannen og herskeren. Slike konvensjonelle fremstillinger betegnes i romanen 

og denne studien som søylekonstruksjoner. Lesningen av romanen har til oppgave å vise at 

den gjentar og parodierer slike målrettete og selvbekreftende konstruksjoner, inntil de splittes 

opp i mindre deler og tømmes for sin opprinnelige meningsfylde, men slik nettopp legger til 

rette for romanens alternative bølgekonstruksjon. Den er kjennetegnet av en performativ 

strøm hvor mange ulike fortellere, fragmenter, personer og perspektiver veksler, og på den 

måten åpner og lukker for stadig nye glimt av motsetningsfylte omgivelser. Tidligere har 

romanen og det eksperimentelle forfatterskapet for øvrig blitt kritisert for manglende realisme 

og ideologikritikk, mens andre har funnet slike trekk i bøkene. Karakteristisk for denne 

dekoloniserende lesningen er koblingen mellom litterær form og ideologisk uttrykk, idet den 

eksperimentelle formen nettopp har til oppgave å deformere og vende om på kulturens 

dominerende og selvbekreftende narrativer. Homi K. Bhabhas dekolonialiserende lesning av 

vestlige, imperialistiske tekster fungerer som forbilde for studiens pragmatiske og 

fenomenologiske lesning av The Waves. Han legger vekt på parodi og overdrivelse, 

tidsforsinkelse og hybride bilder, trekk ved tekstene selv som avslører deres koloniserende 

preg, og gjennom det åpner for flere andre mulige perspektiver. 

 Kapittel 2 ”Ytring” undersøker romanen som en ytring mellom motstridende parter i 

en litterær og kulturell dialog. Virginia Woolf befinner seg innenfor kretsen av den hvite, 

kulturelle overklassen i imperiets sentrum i London, og forsøker å forvandle tradisjonen hun 

utgjør en del av innenfra. Slik er det også med romanen The Waves som befinner seg i 

forlengelsen av en realistisk, patriarkalsk og imperialistisk tradisjon som den forsøker å 

forvandle gjennom parodiering. Fortellerholdningen står i fokus i dette kapitlet der målet er å 

vise at det skjer en utviklingsprosess bort fra en allvitende fortellerposisjon i de tidlige 

utkastene til romanen. Her støtter fremstillingen seg til Justyna Kostowskas arbeid fra 1995. 

Romanen utfolder seg i spennet mellom en anonym og distansert forteller som regisserer 
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mellomspillene, og en ennå mer tilbaketrukket forteller som nøyer seg med å redigere 

monologene eller den frie indirekte talen og tanken til de seks vennene. Dermed foregår det 

en bevegelse i romanen bort fra en fortellerinstans som har full kontroll og oversikt over sin 

egen fremstilling og sine ferdig definerte observasjoner, og over mot flere skiftende 

fortellerinstanser som lever i gjensidig avhengig utveksling med hverandre og omgivelsene de 

utgjør en del av. Mellomspillene parodierer de store linjene i den konvensjonelle, idealistiske 

og patriarkalske fortellertradisjonen, fra den mannlig pregete skapermyten i Genesis, over 

Prometevsmyten til realismens forening av del og helhet. Parodieringen ender med å 

tematisere romanens egen bølgende diskurs. Monologene og vekslingen mellom dem 

demonstrerer at de er gjensidig avhengige. Det er særlig tydelig i det første, de to midterste og 

det siste kapitlet. I det første kapitlet og den første siden veksler utsnitt, perspektiv og språk 

for hver person, og gjør det på måter som demonstrerer romandiskursens form for gjentagelse 

og overskridelse av mer enhetlige og sammenhengende diksurser. I de midterste kapitlene er 

alle personene til stede samtidig og reagerer på hverandres fremstillinger, med den følge at 

heltebildet deres av Percival forandrer seg. Bernards siste oppsummerende monolog rommer 

deler av alle de andres uttrykk og inntrykk. Bilder og perspektiver skifter stadig i en parodisk 

performativ prosess hvor komplementære uttrykk utgjør et særlig karakteristisk trekk. 

 Kapittel 3 ”Narrativ” bygger på forestillingen om at fortellingen fungerer som en 

viktig erkjennelses- og forståelsesform. Tradisjonelle fortellinger forsøker å kontrollere 

fremstillingen av kjente selvbilder, i form av sammenhengende og sentrerte, ensidige og 

entydige narrativer. Etter skolegangen forsøker de seks vennene å rekonstruere bildet av 

gamle kulturhelter når de skal presentere Percival, vennen de alle ser opp til. Med en slik 

referent som er gitt i utgangspunktet, forsøker de å forene historiene sine slik at de blir 

sammenhengende, fullstendige og stabile. Men den parodiske gjentagelsen av kjente historier 

om mannlige elskere og herskere, fører snart til at den vesentlige meningen i dem forsvinner. 

De dekonstruerer seg selv. Men på ruinene av den ene sanne historien blir mange nye til, som 

spiller med og mot hverandre i en stadig utvidende prosess. Med teori fra Gilles Deleuze og 

Felix Guattari er det mulig å karakterisere utviklingen ytterligere. Den iherdige gjentagelsen 

av den sentrerte og vertikalt rettete historien om den mannlige helten i sentrum av romanen og 

kulturen, fører til at den forvandler seg selv. Underveis blir den til mange mindre, horisontalt 

rettete historier, som påvirker hverandre gjensidig, og slik danner et rhizomatisk nettverk 

under utvidelse. En metaforisk fordobling utvider hele tiden feltet. Edderkoppnett, fiskegarn, 

slør, tekstiler, hud og bølgende havoverflate fungerer som selvrefleksive bilder som forsøker å 

navngi selvoverskridende trekk ved romanteksten selv. Disse og andre bilder gjentas også på 
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metonymisk vis slik at betydningen forskyves. Blader i ro markerer først en tett vegg, før små 

vibrasjoner setter dem i bevegelse og åpner for utsyn, inntil vinden lar bladene skifte mellom 

å åpne og lukke seg. Slik fremstiller de utviklingen i romanteksten selv, den går fra å fungere 

som et medium for selvspeiling til å åpne og lukke for glimt av omverdenen. Underveis 

legges det vesentlige bildet død av kjærlighetens duftende rose. I stedet fungerer bildet av den 

flikete nelliken uten sentrum som alternativ fremstilling av spontan hengivelse. 

 Kapittel 4 ”Persept” handler om sanseinntrykkene som fortellingens uttrykk på ethvert 

tidspunkt gir adgang til. Tradisjonsfortellingene fremstår som sammenhengende og sentrerte 

fordi slike fortellinger forsøker å samle ulike historier til en helhet. Hensikten er på ny å gi 

inntrykk av at tradisjonens etablerte heltebilde utgjør en objektiv størrelse. De seks mannlige 

og kvinnelige fortellerne og deltakerne forsøker først å tvinge sine observasjoner av Percival 

inn under kulturens norm for en helt. Bernard gjør det med sine utkast til sammenhengende 

historier, Neville ved hjelp av romerske idealer for mannsmot, Louis med allmenngyldige dikt 

som han skriver alene på loftsrommet, Susan gjør det med sin tradisjonelle, sykliske livsform 

på landet, Rhoda ved å skjule seg bak sløret, mens Jinny nesten ikke forsøker å skape noen 

sammenhengde historie. Men den iherdige gjentagelsen av kulturhistorien oppløser seg selv 

underveis, og får en avgjørende slutt når Percival og senere Rhoda dør. Tilliten til heltebildet 

begynner å svikte når de skjønner at Percival dør ved en tilfeldighet, på en triviell måte. Da 

aner de også at heltegjerningene i India, så vel som deres heltebilde av ham, er resultat av 

tvangsmessig tilpassing til herskende normer. På denne måten avsløres vennenes samstemte 

hyllest til Percival som en konstruksjon bygd på sviktende grunnlag. Rhodas død utdyper 

saken ytterligere. Den romantiske Louis dyrker Rhoda, men han gjør det på egne premisser. 

Både diktene og hengivelsen til Rhoda kan oppfattes som selvfordoblende selvdyrking, uten å 

evne til å forholde seg til den andre som noe annet enn seg selv. Jinny er den som mest 

markant fremhever alternativet til en slik perfomativ praksis. Når hun kysser Louis, viser frem 

kjolen med mange folder, danser med en fremmed og forfører en mann i parken, så 

demonstrerer hun trekk ved romanens egen form for parodisk performativ praksis. Hun kysser 

spontant, holder oppmerksomheten vedlike med å bevege foldene i kjolen, danser til 

musikken ved vekselvis å lede og bli ledet, og hun forfører og forføres på måter som lar 

performasjonsakten åpne for spontane persepsjoner. Fremstillingen bygger på deler av Abigail 

Bray og Hélène Cixous’ fremstilling av den tredje kroppen. 

 Kapittel 5 ”Subjekt” handler om romanens konstruksjon av subjekt. Tradisjonelle, 

patriarkalske, imperialistiske, vestlige historier er gjerne sammenhengende og sentrerte. De 

har til oppgave å speile og bekrefte egne liberale, fallokratiske og etnosentiske idealer. Særlig 
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viktig for person og kjønn, nasjon og rase er forestillingen om å være selvforsynt og selvstyrt. 

Hver for seg og sammen forsøker de seks fortellerne å restaurere et slikt bilde av den 

kulturelle og litterære helten. Bernard gjør det med sin lille notatbok, ordnet etter alfabetet, 

som skal rommer alt, Neville med sine romerske idealer som skal hjelpe ham selv og andre til 

å finne frem til kjernen i seg, Louis med sine dikt og kontrakter som bærer hans personlige 

signatur. Susan gjør det i noen grad ved å imitere mannlige idealer om den fruktbare kvinnen 

som går i ett med naturen i landlige omgivelser. Rhoda fremstår som en tvetydig skikkelse 

som lar andre speile seg i henne, men som selv ikke lar seg gripe. Mens Jinny nettopp ikke 

imiterer mannlige og imperialistiske idealer av en stabil og vesentlig kjerne som er selvstyrt 

og selvforsynt. Hun demonstrerer alternative former for performativ identitetsdannelse når 

hun danser med den fremmede. Den gjentatte variasjonen lar de ulike partene møte hverandre 

på måter som åpner for spontan og tillitsfull gjensidighet. Slik fremhever hun 

romandiskursens kreative utkast til mange nye androgyne koblinger av mannlig og kvinnelig 

rolleutførelse. Fremstillingen støtter seg i noen grad til Judith Butlers oppfatning av 

performativ identitetsdannelse.                      
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