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Sammendrag 

Denne oppgaven er en traumeorientert nærlesning av Marguerite Duras’ roman Emily L. 

(1987). Jeg argumenterer for at romanen både til tross for og på grunn av mangelen på 

eksplisitt fremstilling av traumene, nettopp handler om traumer. Jeg benytter meg av 

psykoanalytiske og historiefaglige begreper som analytiske redskaper og som springbrett for 

en drøftig av hvorvidt romanen åpner opp for helbredelse gjennom språket. Oppgaven er 

inndelt i fire kapiteler, hvor det første kapittelet er en introduksjon til Marguerite Duras’ 

traumelitteratur, mens de tre påfølgende kapitlene er analysekapitler. 

I introduksjonskapittelet redegjør jeg for den sekundærlitteraturen som finnes om Marguerite 

Duras og traumer. Jeg begrunner mitt valg av materiale gjennom at det er skrevet så lite om 

Emily L., at jeg finner den sekundærlitteraturen som finnes forenklende, og at romanen aldri 

er studert utifra et traumeperspektiv. Deretter redegjør jeg for mitt teoretisk-metodiske 

perspektiv, hvor jeg presenterer de begrepene jeg vil benytte meg av i oppgaven og 

problematiserer overføringen av teori fra et fagfelt til et annet. I det første analysekapittelet, 

«’Je’: et traumatisert sinn», viser jeg hvordan et traumatisert subjekt trer frem der språket er 

haltende. Jeg analyserer fortelleren som fortellende jeg og agerende hovedperson, og finner at 

nummenhet, apati og hypersensitivitet springer ut av en manglende narrativ distanse. 

Kapittelet «Narrative nivåer: en estetisk kompleks traumefremstilling» er en fortellerteknisk 

analyse. Her undersøker jeg endringer i perspektiv og stemme i og med vekslingen mellom de 

narrative nivåene som et uttrykk for traumenes virkning. Et sentralt aspekt er hvordan 

traumene er mest til stede der de er minst eksplisitt omtalt. Det siste kapittelet, «Lytting: et 

møte mellom egne og andres traumer», tar for seg mennene i romanen som lyttere. Jeg følger 

først den sekundærlitteraturen som har lest mennene som eksempler på gode og dårlige lesere 

eller lyttere, og ser hvordan dette kan overføres til traumeproblematikken. Deretter ser jeg 

hvordan en traumeorientert lesning åpner for en mer nyansert lesning, hvor jeg 

problematiserer sekundærlitteraturens dikotimiske lesninger.  

Emily L. er aldri før lest i et traumeperspektiv. Sentrale aspekter er hvordan traumeerfaringen 

fremstilles som absolutt subjektiv og hvordan traumets fravær i eksplisitt omtale tyder på dets 

overveldende og nummende kraft. Romanen inviterer til en forenklet, dikotomisk lesning, slik 

sekundærlitteraturen som allerede finnes eksemplifiserer. Gjennom min traumeorienterte 

analyse viser det seg at den også kan leses på et annet, mer sammensatt nivå.  
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1. Introduksjon: Emily L. som traumelitteratur 

 

Écrire ce n’est pas raconter des histoires. C’est le contraire de raconter 

des histoires. C’est raconter tout à la fois. C’est raconter une histoire et 

l’absence de cette histoire. C’est raconter une histoire qui en passe par 

son absence. (Duras 1994, 35)  

 

«Les Coréens, c’est un titre de livre», sier den mannlige kompanjongen til hovedpersonen i 

Marguerite Duras’ roman Emily L. (1987, 142). De sitter på Café de la Marine i havneområdet 

i Quillebeuf ved Seinens utløp. Hovedpersonen, som også er romanens forteller, klarer ikke å 

ta øynene fra en gruppe asiatiske menn som også befinner seg der, mennene hun kaller «les 

Coréens». Deres ankomst vekker en sterk frykt i henne, og ved synet av dem minnes hun 

barndommen sin i de franske koloniene i Sørøst-Asia, hvor grupper med smilende menn 

kjørte over hunder for moro skyld. Hun sliter med å skille hendelsene i barndommen fra synet 

av de asiatiske mennene foran seg, og i beskrivelsene blander de to bildene seg sammen slik 

at de er umulig å skille fra hverandre. Idet hun ser de asiatiske mennene, utløses traumene fra 

fortiden, og igjen står de grusomme hendelsene fra barndommen klart for henne. Det er som 

om hun gjenopplever dem.  

Partnerens oppfordring om å skrive en bok om koreanerne og om traumene fra barndommen, 

bygger på en tanke som forekommer både i Emily L. og i flere av Duras’ senere tekster. Det 

handler om hvordan det å skrive er å få noe på avstand, og at man dermed kan klare å 

bearbeide det og til slutt glemme det. Arbeidet med å sette ord på traumene fra fortiden er et 

ledd i prosessen med å skille fortidens hendelser fra nåtiden og slik klare å gjenoppta livet. 

Før dette skjer, opptrer de traumatiske minnene som påtrengende flashbacks, hallusinasjoner 

og mareritt utenfor den traumatisertes kontroll. Gjennom å skrive om traumene sine, kan det 

hende fortelleren i Emily L. kan klare å overvinne makten de har over henne, er budskapet i 

partnerens ord.  

Med flashbackene til barndommen som en viktig del av romanen kunne «Les Coréens» vært 

en passende tittel. Det var det også en periode, for som Brian Stimpson viser i sin 

gjennomgang av tidlige manuskripter av Emily L. var «Les Coréens» lenge romanens 

arbeidstittel (2007, 33). Stimpson viser hvordan romanen har forandret seg fra sine første 

manuskripter, og påpeker hvordan de asiatiske mennene hadde en enda større rolle i starten. I 

sluttproduktet er de ikke like fremtredende, og mer plass har blitt viet romanens tittelfigur, 
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Emily L. (Stimpson 2007, 33). Det som er gjort av forskning på Emily L. gjenspeiler denne 

endringen. Minimalt av det som er skrevet tar for seg disse asiatiske mennene på kaia.  

Både gjennom arbeidet med romanen og i de påfølgende omtalene av den, har boken 

fortellerens mannlige partner snakker om havnet i skyggen av det som er blitt romanens mest 

sentrale del: Kort sagt handler romanen om fortelleren og partneren hennes (omtalt som «je» 

og «vous») som observerer et annet par og dikter opp deres historie. Den oppdiktede historien 

handler om kapteinen (le Captain) og Emily L., og om hvordan kapteinen ikke tåler at kona 

skriver dikt. Det ender med at han brenner et av diktene han ikke kan forstå, og som en følge 

av ikke å få fullført diktet, blir Emily L. dypt deprimert. De reiser verden rundt med yachten 

sin, og kommer bare innimellom tilbake til Newport på Isle of Wight i England hvor de 

kommer fra. Der møter Emily L. en vaktmann som kjenner til og setter pris på diktningen 

hennes, og de to innleder et kortvarig forhold. Emily L. og kapteinen reiser igjen avgårde, og 

vakten setter ut på leting etter kvinnen han elsker. De møtes aldri igjen, men Emily L. skriver 

et brev til vakten hvor hun ber ham om å glemme henne. Innimellom historiediktningen 

diskuterer fortelleren og partneren de asiatiske mennene de ser, forholdet sitt, og hva det vil si 

å skrive. Forholdet deres beskrives som døende, og ved romanens slutt har det ikke skjedd 

store endringer de to imellom. Historien om det engelske paret vis-à-vis dem i baren har 

mange likhetstrekk med deres eget forhold, særlig ettersom begge handler om en traumatisert 

kvinne. Likevel er det lite i romanen som eksplisitt omhandler traumer, verken fortellerens 

eller Emily L. sine. Beskrivelser av området rundt Quillebeuf, samtaler mellom fortelleren og 

partneren hennes om et skriveprosjekt hun er interessert i, samt den innskutte fortellingen om 

det engelske paret som sitter overfor dem i baren, opptar størsteparten av romanen.  

Jeg vil i denne oppgaven argumentere for at romanen både til tross for og på grunn av 

mangelen på eksplisitt omtale og fremstilling av traumene, nettopp handler om traumer. 

Hvordan fremstille traumer gjennom språk, når traumeerfaringen er for overveldende til at 

den traumatiserte klarer å sette ord på det som skjedde? Epigrafen oppsummerer på mange 

måter mine tanker om hvordan traumer blir fremstilt i Emily L., hvor de problematiseres 

nettopp gjennom sitt fravær. Jeg leser traumene som romanens kjerne og drivkraft. Fordi de er 

så grusomme og altomfattende, er de for overveldende til at romanens personer klarer å 

snakke om dem. Duras’ forkastede roman, «Les Coréens», er til stede gjennom sitt fravær. 

Det er den boken fortelleren hadde trengt å skrive, men som hun ikke makter å skrive fordi 

det å skape ett narrativ som representerer hennes historie innebærer å huske én versjon av 

historien, men glemme alle de andre minnene som ikke lar seg fange i språk.  
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Gjennom en analyse av fortellerens traumer, de narrative nivåene og forholdet mellom 

kvinnene og deres respektive partnere i romanen, ønsker jeg både å etablere Emily L. som 

traumelitteratur og undersøke hvordan den problematiserer språkets muligheter og grenser i 

forbindelse med en traumeerfaring. Hvordan kan språket representere traumene? Hva sier 

kontrasten mellom de ulike stilene i de narrative nivåene om mulighetene for en 

språkliggjøring av traumer? Hvordan kan ulike fremstillinger av traumer sammen skape en 

kompleks fremstilling, hvor begrepet både utvides og konkretiseres? Undersøkelsen min er en 

nærlesning av romanen, hvor jeg gjennom narratologiske og enkelte psykoanalytiske og 

historiefaglige begreper ønsker å vise en annen måte å fremstille traumer på enn det tidligere 

traumelesninger av Duras’ tekster har gjort. Mitt formål er å inkludere Emily L. den 

kategorien av Duras’ forfatterskap som tematiserer traumeerfaringer, uten at jeg mener at 

disse tekstene ligner hverandre stil- og formmessig.  

 

Marguerite Duras og den helbredende traumelitteraturen 

Marguerite Duras (1914–1996) var en pioner i etterkrigstidens debatt om det å skape fiksjon 

og fortelling av historiske katastrofale hendelser. Først etter Vietnamkrigen førte debatten til 

den omfattende tverrfaglige teoretiseringen som i dag danner grunnlaget for vår moderne 

forståelse av traumer og traumearbeid (Knuuttila 2011). Den moderne forståelsen er særlig 

knyttet til American Psychiatric Assosiations anerkjennelse av diagnosen posttraumatisk 

stresslidelse (PTSD) fra 1980 (Caruth 1995, 3). Kriteriene for diagnosen har vært gjennom 

mange endringer, hvor det i starten var krav om at traumene stammet fra en hendelse «outside 

the range of usual human experience» (Caruth 1995, 3).
1
  Duras har gjennom et langt liv vært 

vitne til grusomme menneskeskapte katastrofer, som europeiske kolonimakters misbruk av 

innfødte og de påfølgende frigjøringskrigene, andre verdenskrig, atombombene, kald krig; i 

det hele tatt et helt århundre med rasisme, fascisme, imperialisme, og kolonisertes, arbeideres 

og kvinners frigjøringskamp. Hun har dermed hatt mye stoff å ta av, og har skrevet om 

mennesker som har opplevd eller vært vitne til en rekke slike overveldende hendelser lenge 

før den fornyede interessen for traumer.  

                                                 
1
 Tidligere definisjoner av PTSD har fått mye kritikk blant annet på grunn av dette punktet. Med et slikt krav om 

at hendelsen måtte være utenfor det som mennesker til vanlig blir utsatt for, ble hendelser som statistisk sett ikke 

er så uvanlige (for eksempel voldtekt og vold i nære relasjoner) utelukket, slik Laura Brown diskuterer i sin 

artikkel om det feministiske perspektivet på en slik definisjon (Brown 1995). I den nyeste definisjonen har 

traumets opphav blitt mindre viktig, og effektene av traumene står sentralt.   
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Det er skrevet mye om Duras’ liv og forfatterskap, mest omfattende i Laure Adlers anerkjente 

biografi fra 1998.  Duras begynte å gi ut bøker på starten av 40-tallet, og skrev helt til sin død 

i 1996, og regnes som en av Frankrikes viktigste moderne forfattere. De begrensningene en 

oppgave som denne setter, gjør at jeg i denne introduksjonen ikke vil forsøke å gi et overblikk 

over alt som er skrevet om hennes liv og virke, men heller fokusere på de delene av 

forfatterskapet hennes som omhandler traumer. Selv om mye av det hun har skrevet 

tematiserer individuelle, kollektive og postkoloniale traumer, er det heller lite som er skrevet 

om tekstene hennes i et traumeperspektiv, og det er gjerne de samme tekstene som går igjen i 

slike undersøkelser.  

Det mest kjente eksempelet på traumer i Duras’ forfatterskap er nok manuskriptet til Alain 

Resnais’ film Hiroshima mon amour (1959). Her knytter Duras andre verdenskrig i Europa til 

bombingen av Hiroshima ved at en fransk kvinne og en japansk mann innleder et kortvarig 

forhold nettopp i Hiroshima, hvor den franske kvinnen er for å spille inn en film om krigens 

slutt. I elskovsakten trekkes hun tilbake til sin ungdom i Frankrike, hvor hun i løpet av krigen 

hadde en tysk elsker. Han ble drept, mens hun ble skamklipt og låst ned i en kjeller av 

foreldrene sine, hvor sorgen drev henne til vanvidd. I møtet med japaneren klarer hun for 

første gang å fortelle om det som skjedde, men ved å fortelle opplever hun at hun svikter sin 

døde elsker. Cathy Caruth, som regnes som en av foregangsfigurene innen tverrfaglig 

forskning på traumer, har brukt Hiroshima mon amour for å vise hvordan det å fortelle kan 

føles som å svikte sannheten. Hun kaller dette sviket «a betrayal precisely in the act of telling, 

in the very transmissions of an understanding that erases the specificity of death» (1996, 27). 

Å fortelle innebærer en form for generalisering som er helt nødvendig for å oppnå en delt 

forståelse. Fortellerakten er kjernen i filmen, hvor konklusjonen er at det ikke finnes ord som 

på et tilfredsstillende og etisk vis kan beskrive visse grusomme erfaringer.  

Individuelle erfaringer knyttes sammen med de hvites maktmisbruk over de innfødte i mange 

av Duras’ tekster som gjerne leses i et postkolonialt perspektiv. Dette gjelder blant annet de 

tekstene som med en fellesbetegnelse kalles le cycle du barrage,
2
 tekster som tar for seg 

Duras’ barndom i den franske kolonien i Indokina.
3
 Kollektive traumer hos Duras anes 

                                                 
2
 Le cycle du barrage består av Un barrage contre le Pacifique (1950), L’Eden Cinéma (1977), L’Amant (1984) 

og L’Amant de la Chine du Nord (1991), og omhandler mer eller mindre eksplisitt selvbiografisk Duras’ 

oppvekst i den franske kolonien, familien hennes, og forholdet hun innledet med den eldre kinesiske mannen på 

fergen over Mekongelven. 
3
 I mine analyser bruker jeg ikke betegnelsen «fransk Indokina» annet enn akkurat her, selv om det som regel er 

den som brukes i beskrivelser av Duras’ barndom. Grunnen er at «fransk Indokina» er en betegnelse som 

refererer til områder i Sørøst-Asia kolonisert av det franske imperiet, og utgjør en del av en kolonial diskurs. I 
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gjennom enkeltmenneskers lidelse, hvor deres personlige traumer knyttes an til større 

historiske hendelser, undertrykkelse, krig og maktmisbruk. Dette er særlig tilfelle i det som 

går under betegnelsen Indiasyklusen,
4
 hvor fransk og britisk imperialisme danner et bakteppe 

for handlingen i tekstene.
5
 Sirkka Knuuttila har gjort en omfattende studie av postkoloniale 

traumer i Indiasyklusen, hvor traumet manifesterer seg gjennom fraværet (2011, 17). Mest 

kjent i denne syklusen er Le Ravissement de Lol V. Stein (1964), hvor hovedpersonen Lol 

prøver å gjenskape den traumatiserende hendelsen hvor hun så sin forlovede bli forelsket i en 

annen kvinne. 

Det er gjort relativt lite forskning på traumer hos Duras. Som regel er det merkelappen 

écriture féminine som settes på forfatterskapet hennes,
6
 og som Knuuttila påpeker, har ikke 

Duras blitt lest som en forfatter av koloniale traumer før det siste tiåret (2011, 23). Hun viser 

hvordan traumeproblemtikken er tett knyttet opp mot postkolonial teori, og argumenterer for 

at en postkolonial, traumeorientert lesning har større fokus på mulighetene for helbredelse enn 

psykoanalytisk tolkning, teorien som fremfor noen har blitt brukt i tolkninger av Duras’ 

litteratur (18). Særlig omdiskutert i denne sammenhengen er Julia Kristevas kanoniserte 

lesning av Duras i Soleil noir: Dépression et mélancolie (1987), hvor Kristeva påstår at det 

ikke finnes noe katharsisk ved Duras’ litteratur. Hun går så langt som å hevde at Duras’ 

litteratur kan være farlig for lesere som allerede står i fare for å utvikle psykiske lidelser. 

Dette fordi Duras både tematisk og stilistisk nærmer seg depresjonen og selvmordet. Hennes 

litteratur gir ikke håp om helbredelse, verken for protagonistene eller leseren. I filmen skaper 

derimot alle de audiovisuelle virkemidlene en avstand mellom sykdommen og tilskueren som 

gjør at sykdommen fremstår som noe kunstig eller konstruert. I teksten er det ingen slik 

avstand, hvor sykdommen anes i stillheten. Det onde får rotfeste og begynner å spre seg, 

skriver Kristeva (1987, 237).
7
 Knuuttila er uenig på dette punktet, og mener at Kristeva 

                                                                                                                                                         
omtaler av den tidligere franske kolonien bruker jeg derfor heller betegnelsen Sørøst-Asia eller mer spesifikke 

stedsnavn som opptrer i Emily L.  
4
 Indiasyklusen består av romanene Le Ravissement de Lol V. Stein (1964), Le Vice-consul (1966) og L’Amour 

(1971); filmmanuskriptet og filmen La femme du Gange (1972); teaterstykket og filmen India Song (1973/1974) 

og dens oppfølger, Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976, film og manuskript). De knyttes sammen 

blant annet ved at bipersoner fra ett verk utgjør hovedpersonen i et annet, eller at de samme personenes historie 

utforskes på nye måter i de ulike tekstene.  
5
 Ettersom Indiasyklusen er en samlebetegnelse og ikke viser til en kategoi etablert av Duras selv, bruker jeg det 

norske navnet, slik også Hans Erik Aarset gjør i sitt verk om Duras fra 2001. Jeg har til gode å se lignende 

oversettelser av le cycle du barrage, og beholder derfor den franske betegnelsen. 
6
 Écriture féminine er et begrep som betegner en type litteratur hvor det essensielt kvinnelige utforskes. Duras 

klassifiseres som regel i denne kategorien ettersom hun skriver om hvite kvinner, og om deres seksualitet, 

lidenskap og lidelse (Knuuttila 2011, 23).  
7
 Jeg forholder meg til originalutgaven av Kristevas verk, men har hatt god nytte av Agnete Øyes oversettelse fra 

1994. Der jeg parafraserer Kristeva lener jeg meg i stor grad på Øyes ordvalg.  
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overser hvordan Indiasyklusen står for det motsatte av en slik tekstlig smitte. Knuuttila mener 

dette er fordi Kristeva ikke foretar en retorisk analyse, og dermed overser hvordan Duras 

benytter seg av både ironi og distanse for å motarbeide en melankolsk fortapelse (2011, 60). 

Videre skriver Knuuttila at Duras’ litteratur byr på en viss katharsis, men at den kanoniserte 

tolkningen av Duras etter Kristeva er at litteraturen hennes er ikke-katharsisk (236). Derfor 

kan en traumeteoretisk lesning (og en postkolonial traumeorientert lesning i Knuuttilas 

tilfelle) tilføre Duras-forskningen nye perspektiver.  

Hvorvidt litteraturen kan være rensende eller helbredende er et omdiskutert tema. Det er en 

debatt som strekker seg helt tilbake til Aristoteles’ Poetikken, og som er for stor for denne 

oppgavens omfang. Likevel dukker spørsmålet om helbredelse opp med jevne mellomrom i 

mine analyser, hvor det på et overordnet nivå handler om hvorvidt Duras fremstiller en 

mulighet for å overvinne traumene hos personene i Emily L. Et relevant spørsmål er hvem en 

slik helbredelse gjelder for. Er det leseren, personer i teksten, fortelleren eller forfatteren? 

Kristeva skriver for det meste om personene i teksten og leseren. Knuuttila er ikke like opptatt 

av leseren, men snarere av hva tekstene på et metanarrativt nivå sier om mulighetene for 

helbredelse (2011, 236). Duras har selv skrevet om hva det å skrive ned vonde minner kan 

gjøre for forfatteren, et tema som eksplisitt diskuteres i Emily L. Den ble publisert samme år 

som Kristevas Soleil noir, og er derfor naturlig nok ikke omtalt her. Heller ikke Knuuttila 

nevner Emily L. Dette viser at selv om Knuuttila kanskje åpner opp for et nytt perspektiv, så 

er det de samme tekstene som leses om og om igjen når det snakkes om menneskeskapte 

katastrofer, melankoli, depresjon, sorg, fravær og død hos Duras.  

Ved å lese Emily L. i et traumeperspektiv ønsker jeg å trekke frem en av Duras’ mindre 

omtalte romaner og se hvordan den på lik linje med de mer kanoniserte tekstene i 

forfatterskapet hennes problematiserer traumer og helbredelse. Min forståelse av helbredelse 

ligner mer på Knuuttilas enn Kristevas, hvor jeg ser på Emily L. (og annen traumelitteratur av 

Duras) som en eksperimentering med hvordan og hvorvidt språket kan virke forsonende for 

romanens personer. Nøyaktig hvor og hvordan helbredelsen skjer vil jeg presisere underveis i 

mine analyser. Jeg ser alltid etter helbredelsen i språket, men hvorvidt dette betyr tematiske 

eller formmessige endringer varierer fra kapittel til kapittel. Emily L. inviterer etter min 

mening til en slik lesning, og jeg finner det merkverdig at den ikke er lest slik tidligere.  
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Resepsjonen av Emily L.  

Emily L. ble publisert i 1987. Den skriver seg inn i den siste delen av Duras’ forfatterskap, 

hvor tema mer eller mindre uttalt er forholdet mellom Duras’ og hennes siste partner, Yann 

Andréa. Den har hovedsakelig blitt lest i sammenheng med disse tekstene, som omfatter L’Été 

80 (1981), La Maladie de la mort (1982), Yeux bleus cheveux noirs (1986), La Pute de la côte 

normande (1986), Emily L. (1987), Yann Andréa Steiner (1992) og C’est tout (1995). Umulig 

kjærlighet mellom en homofil mann og en eldre kvinne, alkoholisme, frykt, skriving og 

alderdom er sentrale temaer.  

Det er mange likheter mellom Emily L. og de mer kanoniserte tekstene Duras’ har skrevet om 

traumer. I likhet med både Hiroshima mon amour og Le Ravissement de Lol V. Stein 

fremstiller den hvordan personene fortsatt lever med traumene etter hendelser som inntraff for 

lenge siden. Selve hendelsen er lagt utenfor teksten, og deres virkning på personene er det 

sentrale. De omhandler den traumatisertes gjenopplevelse av den grusomme hendelsen i et 

repetitivt mønster, hvor nåtidige hendelser har klare paralleller til de fortidige. De tematiserer 

også hvordan den traumatiserte synes frivillig eller ufrivillig å oppsøke situasjoner hvor de 

opplever den traumatiserende situasjonen på nytt. Jeg mener at sammen med Emily L. 

representerer Hiroshima mon amour og Le Ravissement tre ulike perspektiver å fremstille 

traumer fra: Hiroshima mon amour er et manuskript og en film, og fremstiller traumene 

gjennom direkte tale og filmatiske tilbakeblikk. Tilbakeblikkene viser traumenes opphav og 

fortellerstemmen knytter dem til nåtiden; Le Ravissement er en roman fortalt i tredjeperson, 

hvor den traumatiserte Lol er bærer av perspektivet. Fortelleren aldri får tilgang på tankene og 

følelsene hennes, og det blir de repetitive handlingene hennes som representerer traumene; 

Emily L. er aldri før lest utfra et traumeperspektiv, men som jeg vil argumentere for, blir 

traumene fremstilt gjennom førstepersonsfortellerens perspektiv og stemme. Alle de tre 

tekstene fremstiller en eksperimentering, hvor ulike måter å nærme seg en representasjon av 

traumene utforskes og problematiseres.  

Det nærmeste vi kommer en traumeorientert lesning av Emily L., er Carol J. Murphys artikkel 

«Duras's 'beast in the jungle': writing fear (or fear of writing) in Emily L.» (1991). Her knytter 

Murphy frykten i romanen opp mot skriften, og hun ser en kobling mellom å skrive, å elske 

og å dø. En tematisk mangedobling av angst gjennom inter- og intratekstuelle referanser 

speiler de motiviske fordoblingene i romanen. Det er en angst for gjentakelsen og en 

gjentakelse av angsten (Murphy 1991, 540), men selv om det repetitive spiller en stor rolle i 

traumeforskningen, er ikke dette en tematikk Murphy kommer inn på. Hun bruker begrepene 
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«fear» og «anxiety», men, slik jeg hevder når jeg senere i mine analyser trekker på Murphys 

lesninger, går glipp hun av en rekke nyanser og sammenhenger mellom form og innhold ved 

ikke å ta hensyn til traumetematikken. 

I forhold til Duras’ mest kjente verker (Hiroshima mon amour, Le Ravissement de Lol V. 

Stein, L’Amant) er det skrevet heller lite om Emily L.
 8
 I det som er gjort av analyser, har 

romanen for det meste blitt lest enten biografisk eller som en roman om skriving. Vicky 

Mistacco kritiserer hvordan Duras’ litteratur etter L’Amant generelt og Emily L. spesielt har 

blitt vurdert utfra hva de sier om forfatterens liv. Hun hevder at populariteten Duras oppnådde 

med L’Amant og senere L’Amant de la Chine du Nord, hovedsakelig skyldes en interesse for 

det skandaløse ved beskrivelsene av Duras’ oppvekst i den franske kolonien og forholdet til 

den voksne, kinesiske mannen (Mistacco 1992, 82). «After all, is that not what a woman 

writer is supposed to do: tell and retell the story of her life and loves? » spør hun ironisk (82). 

En overfokusering på det selvbiografiske betyr, slik jeg leser Mistacco, en nedvurdering av 

det litterære, hvor kritikerne gjennom å lese romanen biografisk ikke har evnet å sette pris på 

dens litterære kvaliteter. Marguerite Duras har selv kommentert nedvurderingen av Emily L. 

Hun har kalt tittelpersonen Emily L. for «la femme que je préfère au monde», og sagt at hun 

er misforstått: «C’est tant pis pour les gens qui n’ont pas vu qui elle est. S’ils l’avaient vu, ca 

les aurait changés» (Adler 1998, 549).  

I biografiske lesninger av Emily L. kobles den til Duras’ forhold til Yann Andréa. Her er det 

lite av det skandaløse som finnes i tekstene som omhandler hennes ungdom. Tekstene fra 

Duras’ siste 15 år er mer sentrert rundt alderdommen og kjærligheten til Yann Andréa, et 

vanskelig forhold hvor de, slik Laure Adler skriver i biografien om Duras, verken kunne elske 

hverandre eller forlate hverandre (1998, 544). Adler er blant dem som strekker den 

biografiske lesningen lengst, hvor hun ukritisk kaller fortelleren og partneren hennes i Emily 

L. for Marguerite og Yann (548). Jeg opplever dette som problematisk. Selv om Emily L. 

ligner og spiller videre på tekster hvor disse navnene brukes og det er mange fellestrekk med 

Duras’ liv, kan man ikke sette likhetstegn mellom romanperson og forfatter. I de tolkningene 

som tyr til en biografisk lesning, blir det gjort et poeng ut av å si at fortelleren og partneren er 

Duras og Andréa, men utover dette sies det lite om hvorfor dette eventuelt er interessant.  

                                                 
8
 Leslie Hills anerkjente monografi om Duras’ forfatterskap, Marguerite Duras: Apocalyptic Desires (1993), er i 

forordet beskrevet som en «fully detailed, complete account in English of the fiction and films of France’s best-

known and most controversial contemporary woman writer» (Hill 1993, i), men nevner ikke Emily L. annet i en 

note for å eksemplifisere at for Duras henger skrift og frykt sammen (15). I Adlers biografi om Duras, hvor liv 

møter verk, dekker ikke omtalen av Emily L. mer enn to sider.  
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Carol J. Murphy, som er den som har arbeidet desidert mest med Emily L., har publisert en 

rekke artikler om det som i all hovedsak handler om skriftens rolle (se for eksempel Murphy 

2005b). Det samme har Maud Fourton og Brian Stimpson. Fourton skriver om ikke å klare å 

skrive (2007), mens Stimpson skriver om oppdiktningens kraft (2000). Skriften er en 

gjenganger i lesningene av Emily L. ettersom den i likhet med mange av Duras’ senere tekster 

eksplisitt diskuterer hva det vil si å skrive, hvordan man skriver, og ikke minst hvorfor.
9
 I min 

lesning vil også skriften spille en rolle, men den er sekundær i forhold til undersøkelsen av 

traumefremstillingen.  

Noe av min motivasjon for å gi en ny analyse av Emily L., er at jeg opplever mye av det som 

tidligere er skrevet om romanen som forenklende og at det ofte henfaller til dikotomiske 

lesninger. Ved å lese den i et traumeorientert perspektiv ønsker jeg å belyse de sidene ved 

romanen som gjerne forsvinner i en analyse som har skriften og skriveakten som sitt 

hovedobjekt. Romanen inviterer flere steder til en slik dikotomisk lesning, men jeg mener det 

også går an å lese den mer nyansert. Jeg trekker derfor inn sekundærlitteraturen der den er 

relevant, og bruker den som et springbrett for min analyse.  

 

Fra psykoanalyse og historie til litteraturvitenskap: noen sentrale begreper 

I analysen benytter jeg meg av begreper som stammer fra psykoanalysen og fra historiefaget. 

Psykoanalysen, historiefaget og litteraturvitenskapen har ulike tilnærminger til 

traumeproblemtikken. Forskjellene ligger i fagenes ulike forskningsobjekter: Psykoanalysen 

studerer pasienten og den menneskelige psyke; historiefaget studerer historiske hendelser 

gjennom ulike typer kilder; litteraturvitenskapen studerer teksten, mer spesifikt 

traumelitteraturen, som estetisk objekt.  Dermed stiller litteraturvitenskapen også andre 

spørsmål enn det psykoanalysen og historiefaget gjør. Likevel henger perspektivene sammen. 

Hvordan grusomme, historiske hendelser fører til fysiske og psykiske reaksjoner som kan 

klassifiseres som traumatiske, henger tett sammen med sosioøkonomiske og kulturelle 

faktorer.
10

 

                                                 
9
 Se blant annet La Vie matérielle (1987), Écrire (1993) og C’est tout (1995). 

10
 I definisjonen av PTSD i Diagnostic and statistical manual of mental disorders er det oppgitt statistikk som 

viser hyppigheten av diagnosen hos ulike folkegrupper. Det fokuseres også på pretraumatiske faktorer, herunder 

blant annet temperament og miljø. I denne sammenhengen tar manualen opp hvordan risikoen for å få diagnosen 

er tilknyttet kultur og kjønn, og poengterer blant annet hvordan kvinner er mer utsatt enn menn (American 

Psychiatric Association 2013, 278). 
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Mitt formål er ikke å undersøke hvordan litteraturen kan illustrere eller eksemplifisere 

psykoanalytiske eller historiefaglige teorier. Mitt objekt er det litterære, og det er derfor ikke 

like interessant hvorvidt fremstillingen av traumene stemmer overens med medisinske 

definisjoner eller historiske fakta, men snarere hvordan en slik fremstilling kan skje i tekst. 

Jeg vil derfor benytte meg av begreper fra psykoanalysen og historiefaget kun som analytisk 

redskap. Dette utgjør min teoretisk-metodiske tilnærming. Jeg trekker altså disse begrepene 

inn i en litteraturvitenskapelig kontekst. Jeg redegjør her for begrepene, og anvender dem 

deretter i analysen. Jeg vil også benytte meg av enkelte andre psykoanalytiske begreper enn 

de jeg presenterer nedenfor, men ettersom disse er i bruk også utenfor psykoanalysen og har 

en mer allmenn betydning (for eksempel nummenhet, apati, hypersensitivitet), ser jeg ikke 

behovet for å presentere dem like inngående i dette introduksjonskapittelet.  

I den nyeste versjonen av Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), 

hvor kravene for å diagnostisere psykiske lidelser er definert, er det ikke presisert hva den 

traumatiske hendelsen som forårsaker posttraumatisk stresslidelse må innebære, ei heller de 

umiddelbare følelsesmessige reaksjonene på hendelsen (American Psychiatric Association 

2013, 274). Diagnosen inneholder derimot krav om å ha opplevd eller blitt eksponert for 

trussel om død, alvorlig skade eller seksuell vold, og at pasienten gjenopplever den 

traumatiske hendelsen gjennom ufrivillig gjentakende og påtrengende minner, flashbacks, 

mareritt, eller gjennom å leve eller spille ut den traumatiserende hendelsen. Den traumatiserte 

forsøker å unngå psykiske eller fysiske faktorer som kan utløse disse, opplever kognitive og 

emosjonelle negative forandringer, samt endringer i reaksjonsmønster. Symptomene må vare 

over lenger tid, de må være til betydelig belastning for pasienten, og de må stamme fra 

eksponeringen for den traumatiserende hendelsen, ikke fra andre psykiske lidelser eller rus 

(271–272). Kravene har blitt endret fra å ha fokus på de ytre traumenes natur til å ta for seg de 

indre traumene. 

Jeg vil ikke gå nærmere inn på de ulike kriteriene og deres varianter og avvik ettersom 

arbeidet mitt er litteraturvitenskapelig, ikke psykoanalytisk. I en litteraturvitenskapelig 

analyse er ikke formålet å lete etter visse symptomer hos personene i teksten for å avgjøre om 

de kan diagnostiseres med posttraumatisk stresslidelse eller ikke. For det første er ikke en 

litteraturviter kvalifisert til det; det er psykoanalytikeren og psykologens felt. For det andre er 

det lite hensiktsmessig og ei heller særlig interessant å skulle diagnostisere en fiktiv person, 

som ikke er et menneske, men en tekstlig konstruksjon. Jeg kunne brukt kriteriene i DSM-5 

som en sjekkliste for å undersøke om forteller-hovedpersonen i Emily L. rent medisinsk 
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kvalifiserer til diagnosen PTSD. En slik undersøkelse hadde ikke kunnet konkludere med noe 

annet enn «ja» eller «nei», og eventuelt drøftet hvorvidt Marguerite Duras hadde en presis 

forståelse av diagnosen eller ikke. I en biografisk lesning kunne en slik undersøkelse prøvd å 

si noe om hvorvidt Duras selv led av PTSD. Begge disse undersøkelsene er uinteressante i et 

litteraturvitenskapelig perspektiv, hvor hensikten sjelden er å verifisere en litterær tekst. 

APAs kriterier danner derfor heller et bakteppe for analysen, hvor tekstens etterligning av 

psykologiske og somatiske symptomer fungerer som et utgangspunkt for min drøfting av 

språkets muligheter til å representere en traumeerfaring. 

Traumelitteratur handler om traumatiske hendelser i fortiden, men i forsøket på å forstå 

fortiden vender litteraturen seg oftere mot nåtiden og fremtiden, og da står 

helbredelsesaspektet sentralt (Langås 2016, 13). I forbindelse med min diskusjon av Kristeva 

og Knuuttilas ulike syn på hvorvidt Duras’ litteratur er katharsisk eller ikke, nevnte jeg at 

helbredelsesaspektet spiller en viktig rolle i min analyse. Ettersom dette er en traumeorientert 

lesning, er det ikke litteraturen som katharsis i vid forstand jeg er ute etter å undersøke. I 

psykoanalysens arbeid med traumer betyr helbredelse å bli fri fra de ufrivillige og gjentakende 

traumeflashbackene, marerittene, etc. Traumet er en hendelse som i øyeblikket ikke ble 

fullstendig erfart, og som siden ikke fullstendig lar seg erkjenne (Caruth 1995, 153). Ved å 

klare å sette ord på traumene kan den traumatiserte lære å hente minnene tilbake ved hjelp av 

viljen i stedet for at de trenger seg på. Anne Whitehead skriver om forskjellen mellom 

psykoanalysens og traumelitteraturens ulike tilnærming til spørsmålet om helbredelse. 

Psykoanalysen hevder at man kan bli fri fra traumene gjennom psykoanalytisk behandling, 

gjerne terapeutiske samtaler. Whitehead finner i sine litterære analyser at postmoderne 

traumelitteratur ofte kritiserer denne forestillingen, hvor språkets begrensninger utforskes 

(Whitehead 2004, 7). I mine analyser knytter helbredelsesaspektet seg som før nevnt til 

personene i romanen, og spørsmålet er hvordan de eventuelt kan klare å bearbeide traumene i 

eller utenfor språket. I tillegg ser jeg på hvordan språket problematiseres i 

bearbeidelsesprosessen. 

Helbredelsesprosessen innebærer å gjøre traumatiske minner til narrative minner. Narrative 

minner er bearbeidet slik at de kan hentes frem ved hjelp av viljen (Langås 2016, 25). Fordi 

de danner et narrativ, og slik utgjør en språklig konstruksjon, kan de også endres hver gang de 

gjenfortelles (van der Kolk og van der Hart 1995, 163). Det er minner vi har kontroll over. 

Traumatiske minner betegner hvordan traumatiske hendelser opptar plass i bevisstheten lenge 

etter selve hendelsen, og at disse minnene ikke lar seg innordne i den viljestyrte 
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minneprosessen. Det er minnene som ikke helt lar seg forstå, minnene om hendelsen som ikke 

helt ble erfart, de bildene og hendelsene den traumatiserte er besatt av, men ikke evner å 

komme i besittelse av. Bessel A. van der Kolk og Onno van der Hart formulerer det slik: «The 

experience cannot be organized on a linguistic level, and this failure to arrange the memory in 

words and symbols leaves it to be organized on a somatosensory or iconic level: as somatic 

sensations, behavioral reenactments, nightmares and flashbacks» (1995, 172). I motsetning til 

narrative minner er traumatiske minner statiske. De er «ensomme, ordløse, ufleksible og 

rigide» (Langås, 26). De endrer seg aldri, og den traumatiserte opplever dem ikonisk: Det som 

skjedde i fortiden, gjentar seg nøyaktig slik det gjorde den gangen.  

Unni Langås bruker betegnelsen kroppsminner om traumatiske minner ettersom de ikke 

uttrykkes i ord men «representerer en slags somatisk hukommelse som er fragmentarisk og 

flytende og består av bilder, lyder, lukter og andre sterke sansninger» (Langås 2016, 25). 

Sirkka Knuuttula bruker begrepet embodied memory (Knuuttila 2011, 24), og understreker det 

språklige versus det nonverbale aspektet ved minnene ved å kalle narrative minner for 

verbally accessible memories (41). Kroppsminnene er sanselige og kan ikke innordnes i 

språksystemet. Å gjenoppleve traumene kan derfor innebære at den traumatiserte 

gjenopplever persepsjonen fra da hendelsen inntraff. Lyd, lukt og syn kan gjenta seg, og er i 

så måte ikoniske i og med at de er direkte avtrykk av fortiden, og ikke symbolske 

representasjoner slik språket er.  

Prosessen med å representere traumene symbolsk kalles ofte narrativisering. Dette begrepet 

er et av de mest sentrale i oppgaven min, for det kobler psykoanalysen til undersøkelsen av 

språket. Å narrativisere innebærer, slik ordet antyder, å skape et helhetlig narrativ av de 

traumatiske minnene. Et narrativ er ifølge narratolog Shlomith Rimmon-Kenan definert som 

fortellingen om en serie hendelser («a succession of events») (1994, 2). Å narrativisere betyr 

derfor å gjøre noe til en serie hendelser, hvor ordet serie antyder en kronologi og 

årsakssammenheng. I traumesammenheng er narrativisering prosessen det er å representere de 

traumatiske minnene symbolsk gjennom språket, og slik gjenvinne kontrollen over dem ved å 

være skaperen av narrativet om seg selv. Når jeg i mine analyser undersøker hvorvidt og 

hvordan en slik narrativiseringsprosess foregår i Emily L., har jeg ikke annet å forholde meg 

til enn språket. Det er derfor ikke alltid mulig eller hensiktsmessig å skille mellom det 

nonverbale og det verbale, de kroppslige og de språklige minnene. I undersøkelsene av 

narrativiseringen ser jeg heller på forholdet mellom det som blir fortalt og hvordan det blir 
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fortalt. Dette for å se om den som snakker virker å ha kontroll over egne ord eller om det er 

traumene som snakker. Snakker personene om traumene eller gjennom traumene? 

Psykoanalytiker Dori Laub hevder at helbredelse avhenger av en lytter eller et sekundært 

vitne som kan fungere som en mottaker av narrativiseringsprosessen.
11

 I min analyse betegner 

det sekundære vitnet alle mulige mottakere: lyttere, tilskuere, lesere. Laub argumenterer for at 

det sekundære vitnet er nødvendig for å nå narrativiseringens mål: en reeksternalisering av 

traumene («re-externalizing the event») (1992, 69). Reeksternaliseringen skjer når 

traumeofferet klarer å formulere hendelsen, og overføre den til noe eller noen utenfor seg 

selv. Når narrativet eksisterer som uttalte ord, kan traumeofferet selv ta inn over seg hva disse 

ordene betyr (69). På denne måten slutter traumene å være noe som kun eksisterer i den 

traumatisertes hode, og hen kan begynne å skape dem om til fleksible, narrative minner. Det 

sekundære vitnet har dermed etstort ansvar, og dersom oppgaven ikke utføres på en etisk og 

empatisk måte, risikerer lytteren å forhindre narrativiseringen eller vitnesbyrdet i stedet for å 

hjelpe traumeofferet. I ytterste konsekvens skjer en re-experiencing of the event itself, hvor 

traumeofferet opplever det ikke å bli lyttet til som en gjenopplevelse av den traumatiske 

hendelsen (67). Å sette ord på traumene er å returnere til den grusomme hendelsen, og dersom 

lytteren ikke er til stede som en empatisk hjelper og støttespiller, kan det å fortelle om 

hendelsene være traumatiserende i seg selv, skriver Laub (67). I stedet for å bidra til 

helbredelse, forsterker den uempatiske lytteren traumenes effekt. 

Dominick LaCapra trekker frem fire måter lytteren kan forholde seg til vitnesbyrdet på: Hen 

kan reagere med empati, sympati, objektivering eller identifikasjon. Empati er det ideelle, 

hvor lytteren bekrefter og aksepterer en annethet i vitnesbyrdet og hos traumeofferet. Intern 

forskjell og annethet får eksistere til fordel for et forsøk på å presse vitnesbyrdet inn i binær 

logikk grunnet på identitet og forskjell (LaCapra 2001, 212). Den empatiske lytteren opplever 

gjennom traumeofferets narrativ det LaCapra kaller en «empathic unsettlement» (78). Som en 

motsetning står sympatibegrepet, hvor traumeofferet oppleves som en absolutt annen som 

lytteren ser ned på eller synes synd på. Lytteren forstår at traumeofferet har det vondt, men 

klarer ikke å sette seg inn i de vonde følelsene. I ytterste konsekvens objektiverer det 

sekundære vitnet traumeofferet, en reaksjon LaCapra (i likhet med Laub) ser på hemmende 

for vitnesbyrdet: «[O]ne may maintain that there is something inappropriate about modes of 

                                                 
11

 Laub snakker som regel om lytteren fremfor mottakeren eller det sekundære vitnet ettersom hans utgangspunkt 

er den psykoanalytiske samtalen og intervjuene i forbindelse med Fortunoff Video Archive for Holocaust 

Testimonies ved Yale University.  
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representation which in their very style or manner of address tend to overly objectify, smooth 

over, or obliterate the nature and impact of the events they treat» (103). LaCapra henviser her 

særlig til historieskrivere som sekundære vitner, men beskrivelsen gjelder alle typer lyttere 

som forsøker å forstå en traumeerfaring. Til sist finner vi identifikasjon, som er en forlengelse 

av empatibegrepet og en diametral motsetning til objektiveringen. Lytteren påtar seg offerets 

traumer som sine egne og smelter nærmest sammen med offeret i vitnesbyrdet (212). Her kan 

lytteren også oppleve et sekundært traume, hvor offerets traume blir lytterens traume. 

Grunnen til at jeg vier lytteren, altså den som ikke er traumatisert, så stor plass i denne 

oppgaven, er at traumene er noe som kan bli lyttet til. Det er en av grunnene til at 

traumeerfaringer gjerne blir behandlet i kunsten. Mieke Bal, som også har skrevet om Duras, 

understreker kunstens sosiale rolle i traumesammenheng, hvor arbeidet med å overvinne 

traumer handler om å narrativisere. Hun skriver at en kunstner eller en kritisk leser kan 

fungere som lytter eller et sekundært vitne ved å formidle traumeerfaringen mellom de 

involverte partene og til en leser eller en tilskuer (1999, x). Et slikt performativt uttrykk for en 

traumeerfaring kan virke helbredende fordi det skaper et narrativ som gir mening utenfor den 

traumatiserte. Å gi traumene mening i en sosial sammenheng er å gjøre dem til narrative 

minner, minner som ikke er isolerte, men fleksible sosiale konstruksjoner. «To enter memory, 

the traumatic event of the past needs to be made ‘narratable’», skriver Bal (1999, x), og 

tillegger kunsten muligheten til å gjøre nettopp dette. I denne sammenhengen betyr det å 

narrativisere ikke bare å skape et narrativ i betydningen en serie hendelser. I kunsten og 

litteraturen innebærer det en form for fiksjonalisering eller estetisering av virkelige hendelser. 

Dette er tilfelle i traumelitteraturen. I min analyse vil jeg holde meg til begrepet 

narrativisering, som kan være en type fiksjonalisering, men som ikke behøver å være det. I 

tilfeller der analysene mine berører en problematikk tilknyttet fiksjonsbegrepet vil jeg 

presisere dette.   

I forlengelse av undersøkelsen av mulig narrativisering, benytter jeg meg av begrepene acting 

out og working through som historiker Dominick LaCapra har utviklet til historiefaglige 

begreper på bakgrunn av Sigmund Freuds teorier om melankoli og sorg (2001, 65). De 

representerer to ulike måter å reagere på traumer på. Acting out spiller på det punktet i APAs 

definisjon som handler om å leve ut traumene. Dette kan for eksempel skje ved at den 

traumatiserte oppfører seg som om hen på nytt befinner seg i den traumatiserende situasjonen, 

og dermed psykisk befinner seg i en annen tid og på et annet sted. Hos Freud er en slik 

gjenopplevelse av traumene knyttet til en måte å repetere traumene på, hvor de gjentar seg 
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uten stopp. Working through handler om å bearbeide traumene og på den måten overvinne 

dem og klare å gjenoppta livet. Hos Freud er dette knyttet opp mot en sunn sorgprosess, hvor 

repetisjonen av traumene er et ledd i prosessen med å bli kvitt dem (LaCapra 2001, 66). 

LaCapra setter ikke begrepene opp mot hverandre som motsetninger, og vurderer dem heller 

ikke utfra hva som er «riktig», «best» eller «sunt», slik Freud hevder sorgen er den sunne 

bearbeidelsen av traumene. LaCapra presiserer også at det i hans definisjon ikke er et klart 

skille mellom dem.  

På ett punkt byr LaCapras begreper på visse utfordringer i overføringen til 

litteraturvitenskapen. Han skiller mellom å skrive om traumer og å skrive traumer. Å skrive 

om traumer er ifølge LaCapra historieskrivingens felt, hvor formålet er å rekonstruere fortiden 

så objektivt som mulig. Å skrive traumer er en metafor for å formulere den effekten hendelsen 

har på den traumatiserte (LaCapra 2001, 186). LaCapra hevder at det ikke går an å skrive 

traumer, annet i overført betydning (186). I det legger han at det kreves en viss avstand til 

traumene for at man skal kunne skrive om dem, og at man i skriveakten allerede er i gang 

med å bearbeide traumene. For ham er altså all skrift en form for working through eller 

narrativisering. Overført til studiet av litterære tekster innebærer et slikt syn at det ikke er 

mulig å fremstille traumer annet enn som bearbeidet. Jeg har allerede hevdet at ettersom 

litteraturens objekt er språket, må en studie av traumer i litteraturen nødvendigvis ta for seg 

traumer som språk. LaCapras påstand om at all skriving er narrativisering må i så fall gjelde 

for forfatteren som traumeoffer, men kan ikke gjelde for fortelleren eller personer i den 

litterære teksten. Litterære personer er tekstlige konstruksjoner, mens forfatteren er en 

historisk person, og studiet av de eventuelle traumene Marguerite Duras har hatt, kommer på 

siden av den type litterære analyse jeg fører. 

En måte traumene kan opptre i teksten er gjennom retoriske figurer, slik Mieke Bal foreslår at 

narratologiens ellipse og paralepse kan representere psykoanalysens fortrengning og 

dissosiasjon (1999, ix). De psykoanalytiske begrepene henter Bal fra van der Kolk og van der 

Hart, som skriver at i fortrengningen skyves de ubehagelige minnene ned i underbevisstheten, 

og dermed praktisk talt forsvinner fra minnet. De beskriver dissosiasjonen som en horisontal 

prosess, hvor et alternativt narrativ tar plassen til det traumatiske minnet i møte med 

fryktelige og overveldende hendelser (van der Kolk og van der Hart 1995, 168). Særlig 

dissosiasjonen er relevant i mine analyser,
12

  hvor den i likhet med paralepsen er en måte et 

                                                 
12

 Fortrengning og dissosiasjon har blitt brukt mye om hverandre i traumeforskningen, men van der Kolk og van 

der Hart argumenterer for at det i traumesammenheng aldri kan være snakk om noen fortrengning fordi dette 
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narrativ kan utspalte seg fra hovednarrativet, og slik opptar plassen til det som historien 

egentlig handler om. En alternativ historie manifesterer seg som et annet «minne» som 

opptrer parallelt med det traumatiske minnet. Dissosiasjonen innebærer at den traumatiserte 

opplever å befinne seg i to verdener samtidig, hvor den fortidige hendelsen utspiller seg 

samtidig med nåtiden. Gapet mellom disse to verdenene kan være vanskelig eller til og med 

umulig å tette igjen, og traumeofferet opplever samtidig å befinne seg både i den 

ugjenkallelige og umiddelbare traumatiske fortiden og i den til sammenligning bleknede 

nåtiden (van der Kolk og van der Hart 1995, 177).  

 

Oppgavens struktur 

Oppgaven består av tre analysekapitler, hvor jeg tar for meg ulike aspekter ved 

traumefremstillingen i romanen. Kapittel 2 handler om forteller-hovedpersonen, kapittel 3 om 

de ulike narrative nivåene hun forteller på, og kapittel 4 om lytterrollen.  

I kapittel 2, «’Je’: et traumatisert sinn», analyserer jeg forteller-hovedpersons traumer, og 

undersøker hvordan en roman som kun sporadisk diskuterer konkrete traumer, samtidig kan 

være gjennomsyret av dem. Snakker hun om eller gjennom traumene? Ved hjelp av en 

analyse av en varierende narrativ distanse og en mangel på sammenheng mellom fortellerens 

ulike stemmer, ser jeg på hvordan det som kan virke som en upålitelig forteller snarere er en 

traumatisert forteller. Dette er det kapittelet hvor jeg i størst grad leter etter og analyserer 

språklige representasjoner av traumatiske symptomer, og hvor jeg trekker på definisjonen av 

PTSD. Formålet er ikke først og fremst å konstatere at traumer tematiseres eller konkludere 

med at forteller-hovedpersonen er traumatisert. Snarere er formålet å undersøke hvorfor og 

hvordan traumene problematiseres. Et nøkkelord er usikkerhet. Fra hvor og når er det 

forteller-hovedpersonen snakker? Der dette ikke entydig kan avgjøres, trer et traumatisert 

subjekt frem. 

I kapittel 3, «Narrative nivåer: en estetisk kompleks traumefremstilling», argumenterer jeg for 

at romanen fremstiller traumer gjennom å unngå å tematisere dem. Jeg undersøker 

forbindelsen mellom det som fortelles og hvordan det fortelles. Dette skjer gjennom en 

                                                                                                                                                         
innebærer en aktiv handling. Fortrengning er knyttet til Freuds teorier om forbudte ønsker, hvor disse forskyves 

til underbevisstheten. Dissosiasjon er derimot en automatisk reaksjon på overveldende frykt, og den 

traumatiserte har ingen mulighet til verken å påkalle eller skyve vekk de traumatiske minnene (van der Kolk og 

van der Hart 1995, 166).  
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fortellerteknisk analyse av fortellerne av de narrative nivåene og overgangen mellom disse 

nivåene. Hvorvidt det foregår en helbredelsesprosess i den muntlige fortelling og skriving, er 

et sentralt spørsmål i denne sammenhengen. Kapittelet handler om narrativisering, og tar for 

seg forteller- og skriveakten for å se hvorvidt språket er en mulig vei ut av traumene for 

romanens kvinner. LaCapras begreper acting out og working through dukker opp i denne 

sammenhengen, hvor jeg ser på om det å fortelle kan innebære å gjenoppleve traumene. I 

tillegg ser jeg på hvordan romanen på ulike vis fremstiller traumeerfaringen som noe absolutt 

subjektivt som ingen andre enn den traumatiserte selv kan forstå.  

I kapittel 4, «Lytting: et møte mellom egne og andres traumer», flytter jeg fokuset over på 

mennene i romanen, og spør hvordan de muliggjør eller forhindrer fortellingen, og dermed 

fremleggelsen av vitnesbyrdet. Det sentrale spørsmålet er hvordan forholde seg til det man 

ikke kan forstå. Jeg ser først på sekundærlitteraturen hvor mennenes rolle har blitt analysert, 

og ser hvordan en traumeorientert lesning kan bygge på denne. Dori Laubs teori om lytterens 

rolle som muliggjører av vitnesbyrdet står sentralt i denne delen. Hans karakteristikker av 

empatiske og uempatiske lyttere vil fungere som et springbrett for en diskusjon av hva 

romanen sier om å gi plass til en annens historie. Deretter ser jeg på hvordan en 

traumeorientert lesning kan overskride det som tidligere er skrevet om romanen. Jeg hevder at 

Carol J. Murphy og Vicky Mistacco overser en del nyanser i romanen, og at 

traumeperspektivet kan bidra til en nylesning. Jeg mener at romanen inviterer til en enkel, 

dikotomisk lesning, men at det er mulig å lese den på flere nivåer. LaCapras teori om empati, 

objektivering og identifikasjon i forbindelse med det sekundære vitnets funksjon dukker opp 

her, hvor jeg tar et oppgjør med den sekundærlitteraturen som har lest mennene som binære 

eksempler på gode eller dårlige lesere. Med en traumeorientert lesning inviterer de ulike 

lytterrollene til en sammensatt forståelse av traumenes kraft og av hvor viktig det er å få 

fortalt sin egen historie for å legge traumene bak seg. 

Gjennom disse tre analysekapitlene ønsker jeg å få fram kompleksiteten og kvaliteten i denne 

mindre kjente blant Duras’ romaner. Dessuten håper jeg å få fram hvordan det å trekke på 

perspektiver fra andre fag enn litteraturvitenskapen kan bidra til å åpne litterære tekster og 

dermed paradoksalt nok få fram litteraturens egenart.  
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2. «Je»: et traumatisert sinn 

 

Je vous dis encore sur la peur. J’essaie de vous expliquer. Je n’y arrive pas. Je dis: 

c’est en moi. Sécrété par moi. Ça vit d’une vie paradoxale, géniale et cellulaire à la 

fois. C’est là. Sans langage pour se dire. (Duras 1987, 51)
13

 

 

Romanens forteller-hovedperson
14

 forsøker her å sette ord på den frykten hun føler ved synet 

av de asiatiske mennene i havneområdet i Quillebeuf. Hun kommer frem til at den ikke lar seg 

forklare fordi hun ikke har et språk som dekkende kan beskrive det paradoksale ved frykten. 

Hun er sterkt traumatisert av en barndom i den franske kolonien i Sørøst-Asia, en barndom 

ikke ulik den Duras har skrevet om blant annet i L’Amant. Forteller-hovedpersonen klarer 

ikke å forklare hva frykten er, men likevel er den helt avgjørende for hvordan hun fremstår i 

romanen. Som sitatet viser, er hun gjennomsyret av en frykt hun ikke klarer å plassere. 

Ettersom romanen er en førstepersonsfortelling, er det forteller-hovedpersonens egne ord som 

fremstiller traumene. Det er altså ikke først og fremst gjennom motiver og handling at 

traumene tematiseres. Jeg spør derfor: hvordan skildrer romanen en traumatisert person når 

det ikke finnes språk som kan forklare hva en slik angst innebærer?  

Det er lite vi får vite om forteller-hovedpersonen i Emily L, både hva gjelder ytre faktorer, 

fortid og personlighet. Hun er både det fortellende og opplevende jeget, det «je» som 

formidler egne traumer. Leseren får tilgang på tankene hennes, men karakteristisk for hennes 

indre monologer er at de knytter seg til handlingen rundt henne og i liten grad reflekterer 

verken over fortid, nåtid eller fremtid. Ordet «traume» brukes aldri i romanen, men jeg vil 

argumentere for at et traumatisert subjekt trer frem gjennom fortellerens blikk og stemme. 

Traumene skinner gjennom de stedene der leseren aner logiske brister og usammenhengende 

utsagn. Vanligvis ville man snakket om en upålitelig forteller, men min traumeorienterte 

lesning flytter fokuset fra det som fortelles til den som forteller, og jeg spør om det 

tilsynelatende feilaktige ved fortellingen ikke tyder på noe annet enn upålitelighet. 

                                                 
13

 Jeg siterer alt i originalspråket. I mine referanser til Emily L. henviser jeg heretter kun til sidetallet, med 
mindre det er fare for misforståelser. 
14

 Jeg benytter meg av betegnelsen forteller-hovedperson for på den ene siden å markere hvordan fortelleren 
og hovedpersonen er den samme personen, og på den andre for å understreke hvordan forskjellen mellom 
«je» som forteller og som agerende romanperson er sentral i forståelsen av henne som traumatisert. I dette 
kapittelet ser jeg på de delene av romanen som fortelles av en førstepersonsforteller som er den samme 
personen som hovedpersonen. Det er derimot deler av romanen hvor det hersker usikkerhet rundt hvem som 
snakker. Dette er tema for kapittel 3, hvor jeg foretar en fortellerteknisk analyse og presiserer forholdet 
mellom ekstradiegetisk forteller, diegetisk forteller, opplevende jeg, agerende hovedperson, og der det er 
problematisk å avgjøre hvem som snakker. 
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I dette kapittelet undersøker jeg hvordan forteller-hovedpersonens traumer fremstilles i 

romanen. Jeg vil argumentere for at det er hvordan hun forteller og ikke innholdet i ordene 

hennes som er avgjørende for å kunne kalle romanen traumelitteratur. Det er effekten av 

traumene på fortellerhandlingen og ikke hendelsen i seg selv som gjør Emily L. til en roman 

om traumer. I analysene tar jeg for meg den personen som kaller seg «je», og undersøker 

hvordan samspillet mellom hennes utsagn som fortellende jeg og agerende person skaper 

usikkerheter som kan romme en traumeerfaring.  

I min analyse vil jeg vektlegge betydningen av traumatiske flashbacks, og se på hvordan den 

traumatiserende hendelsen ikke er psykologisk bearbeidet. Dette til tross for at traumenes 

opphav eksplisitt blir nevnt. Hvordan fremstiller Duras en traumeerfaring samtidig som hun 

unngår å fremstille den som narrativisert? I tillegg vil den forsinkede reaksjonen fra 

hendelsene fant sted til forståelsen av dem, samt utviskingen av den temporale distansen idet 

traumene gjenoppleves, være perspektiver jeg vil undersøke. Jeg ser på hvordan 

tempusendringer og manglende holdningsmessig distanse hos fortelleren fører til en 

usikkerhet rundt hvem som snakker: Er det den etterstilte fortelleren som ser tilbake på sitt 

tidligere jeg eller er det hovedpersonen som uttrykker tanker i nåtiden? I denne usikkerheten 

skinner traumene gjennom. Videre problematiserer jeg forholdet mellom forteller-

hovedpersonen og omgivelsene. Hun veksler mellom nummenhet og hypersensitiv reaksjon 

på det som skjer rundt henne. I dette kapittelet preges tolkningene mine av et pessimistisk syn 

på mulighetene for helbredelse, men mot slutten spør jeg om det ikke anes et fremtidshåp 

likevel. Det er hovedpersonens helbredelse jeg spør om, og i dette kapittelet ser jeg 

hovedsakelig på hva fortelleren selv sier om mulighetene for å legge traumene bak seg. 

Avslutningsvis vil jeg utfordre Carol J. Murphys tolkning av romanen, hvor jeg ser på frykten 

for livet som sterkere enn frykten for døden. 

 

Temporal splittelse og traumets bokstavelighet 

Romanen annonserer allerede i åpningssetningen at angst og frykt gjennomsyrer den: «Ça 

avait commencé avec la peur» (9). Det upersonlige pronomenet ҫa refererer i første omgang 

ikke til noe som helst, ettersom det ikke er noe det kan vise til. Snarere indikerer det at hva 

enn det var som startet med frykten, er det romanen nå skal fortelle. Forestillingen om frykt i 

romanen er ikke entydig, for det fremstår både som «una cosa mentale» (51), et mentalt 

anliggende, og som noe som kommer utenifra. Jeg vil i det følgende se på hvordan forteller-
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hovedpersonens traumer representeres i romanen som flashbacks
15

 som utspiller seg i fortiden 

og nåtiden samtidig, og særlig fokusere på hvordan flashbackene er bokstavelige eller 

ikoniske i betydningen ikke symbolske.
16

 Jeg argumenterer for at romanen utforsker det 

umiddelbare og bokstavelige ved disse flashbackene gjennom å utfordre forståelsen av hva 

som er virkelig ved delvis å viske ut grensen mellom det fortidige og det nåtidige.  

Det første møtet med frykten i romanen fremstiller traumeflashbackens påtrengende karakter. 

Det plutselige og uanmeldte ved fryktens ankomst understrekes av at fryktens opphav (de 

asiatiske mennene) dukker opp som ut av ingenting, ut av tomheten: «C’est entre deux 

arrivées du bac, dans ce vide de la place, que la peur est arrivée» (11). Frykten er setningens 

subjekt og agent. Følelsen av at noe trenger seg på, og at dets ankomst er utenfor forteller-

hovedpersonens kontroll, forsterkes ytterligere av at de asiatiske mennene kommer fra et 

forbudt område, et område der ingen andre oppholder seg: «à la sortie du chemin abandonné, 

là où il ne devrait y avoir personne» (11). Det synes ikke å være noe skille mellom den indre 

frykten og de konkrete mennene på den åpne plassen ettersom frykten blir utløst idet mennene 

ankommer. Det skjer samtidig, slik at frykten ikke er en følge av mennene, men snarere er 

mennene. Minnene fra barndommen kommer med ett tilbake, ikke i form av tilbakeblikk eller 

mimring, men gjennom at de utløsende faktorene (de asiatiske mennene) vekker følelsene fra 

den gangen. På den måten kan man si at forteller-hovedpersonen ikke husker fortiden, men 

gjenopplever den idet traumene trigges. Hun påpeker at dette er noe som skjer jevnlig, uten at 

det presiseres hva slags andre faktorer som kan få henne til å gjenoppleve fortiden: «Comme 

chaque fois que ces souvenirs me revenaient […]» (47). Ordet «revenaient», at minnene 

kommer tilbake og at frykten og traumene er agenter, indikerer at det ikke er hun selv som 

fremkaller minnene eller frykten. Å være traumatisert er nettopp å være besatt av et bilde eller 

en hendelse som i fortiden ikke fullt ut ble forstått eller assimilert (Caruth 1995, 5).  

Det skrekkinngytende ved det bildet forteller-hovedpersonen er besatt av forsterkes ved at det 

ikke bare er flashbackene som gjentar seg, men at det i selve flashbacken også finnes en slik 

mangedobling av det som fremkaller frykten: «Il s’agit d’une même personne indéfinement 

multipliée […] Ces gens paraissent n’avoir qu’un seul et même visage, c’est pourquoi ils sont 

                                                 
15

 Jeg benytter meg av begrepet flashback fremfor tilbakeblikk, ettersom de har en litt ulik betydning. Jeg forstår 

et tilbakeblikk som en villet undersøkelse av minner fra fortiden, mens en flashback er et ufrivillig tilbakeblikk.   
16

 Cathy Caruth påpeker i Unclaimed experience hvordan traumet er å forstå bokstavelig, en karakteristikk både 

Freud og nåtidige forskerer har latt seg forbause av: «Indeed, modern analysts as well have remarked on the 

surprising literality and nonsymbolic nature of traumatic dreams and flashbacks, which resist cure to the extent 

that they remain, precisely, literal» (1996, 5, kursivering i originalen). Drømmer tolkes ofte dithen at de har en 

symbolsk verdi, mens traumeflashbacks innebærer å bli fraktet tilbake til den traumatiske hendelsen. 
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effrayants» (11). Det foregår en mangedobling av frykten selv som visker ut skillet mellom 

det virkelige og det hallusinatoriske.   

En forståelse av et traume som en gjenopplevelse av en fortidig hendelse som i øyeblikket 

ikke fullt ut ble erfart eller forstått, medfører at traumet unndrar seg på enkelt vis å kunne 

festes i tid og rom. Den temporale avstanden eller splittelsen mellom det ytre traumet 

(hendelsen) og det indre traumet (marerittene, flashbackene, å leve ut det som skjedde i det 

ytre traumet) gjør at det er en forsinkelse i erkjennelsen av traumet (Caruth 1995, 9). Ikke 

bare kommer erkjennelsen i etterkant av selve hendelsen, men den skjer også gradvis, 

ettersom traumet tvinger den traumatiserte tilbake til hendelsen igjen og igjen. En slik gradvis 

og forsinket forståelse av traumet fører ifølge Caruth til at traumet i det hele tatt ikke har noen 

tid å eksistere i. I fortiden kan det ikke eksistere, for der ble det ikke fullstendig erfart; det kan 

heller ikke eksistere i nåtiden, for der blir ikke flashbackene fullstendig forstått (1995, 153). 

Forteller-hovedpersonen i Emily L. strever med å plassere traumene, og fortid og nåtid 

beskrives om hverandre. Med de asiatiske mennene foran seg, dem hun konsekvent kaller «les 

Coréens», forsøker hun å forklare hvorfor de vekker en slik frykt i henne: «J’ai dit que je 

connaissais les Asiatiques, qu’ils étaient cruels, que sur les routes ils s’amusaient à écraser les 

chiens moribonds de la plaine de Kampot avec leurs voitures» (47). Beskrivelsen er sprikende 

idet den i løpet av kun én setning veksler mellom å beskrive de konkrete asiatene foran henne, 

asiater generelt, og de asiatene hun bevitnet kjøre over hunder for moro skyld der hun vokste 

opp.  

Flere slike beskrivelser gis, hvor det som er ment å si noe om den konkrete situasjonen hun 

befinner seg i – hvorfor hun blir redd for disse mennene som på ingen måte oppfører seg 

truende – glir over i å beskrive andre asiatiske menn, et annet sted, en annen tid.  

 

Vous me demandez comment ces gens me font peur, même si c’est le personnel d’un 

pétrolier en tenue de sport. Je dis que c’est parce qu’ils ignorent recéler en eux la 

cause de cette peur. Dans la plaine de Kampot, quand ils tuaient les chiens à coup de 

bâton, ils restaient souriants, comme des enfants. (52–53) 

 

Selv på et spørsmål som konkret refererer til mennene som fortelleren og partneren ser foran 

seg, klarer ikke forteller-hovedpersonen å holde samtalen i nåtid. Selve hendelsen der de 

asiatiske mennene drepte hundene på slettene i Kampot er uløselig knyttet til de asiatiske 

mennene i havneområdet i Quillebeuf mange år senere. Slik viskes skillet mellom fortiden og 

nåtiden ut, og traumene kan sies å befinne seg utenfor en kronologisk forståelse av tiden.  
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Ordet «cruel» knytter fortid og nåtid sammen: «Comme je vous ai dit, ces gens sont très 

cruels. Ce sont les plus cruels que porte la terre» (55). Heller ikke denne beskrivelsen kan 

entydig knyttes til enten fortid eller nåtid, men gjennom et ondskapsfullt smil forbindes fortid 

og nåtid. Smilet til de asiatiske mennene er triggeren for traumene, slik det uthevede sitatet 

over viser. Volden eksisterer kun i fortiden, men smilet gjenkaller de traumatiske minnene og 

gjør fortid til nåtid. Selv om denne ondskapen stammer fra konkrete opplevelser fra 

barndommen, fra ytre traumer, er frykten som følger av dem løst fra logikkens krav om 

årsakssammenheng. Frykten kommer ikke av de smilende asiatiske mennene i Quillebeuf, 

men av den betydningen et slikt smil har fått i forbindelse med volden. Gleden over volden er 

fryktinngytende. Det er ikke det at forteller-hovedpersonen tror at de (så vidt vi som lesere 

kan forstå det) uskyldige asiatene er ondskapsfulle som er det viktige å trekke ut av dette. 

Snarere ligger betydningen i hvordan den forsinkede erkjennelsen av traumet oppløser 

tidsperspektivet, slik at den traumatiserende hendelsen og de senere flashbackene ikke kan 

skilles fra hverandre eller ordnes kronologisk. Den forsinkede og mangelfulle assimileringen 

av traumene til forståelige, narrative minner vises i romanen gjennom hvordan det ikke 

differensieres i beskrivelsene av traumenes opphav og hva som senere utløser dem.  

Gjenopplevelsen av traumene i Emily L. skjer gjennom at traumatiske minner blir vekket ved 

synet av noe som utløser dem, og slik tvinger frem bilder av smilende asiatiske menn som 

kjører over hunder. Selv kaller forteller-hovedpersonen det minner, «souvenirs», men selve 

flashbackene gjengis kun gjennom det hun forteller til partneren sin, aldri gjennom 

tankereferat, tilbakeblikk eller noen annen direkte måte. Idet frykten først dukker opp, lurer 

hun selv på om hun hallusinerer: «Je cesse de regarder. Je regarde de nouveau. Je vois que je 

me suis trompée. Ils sont encore là, mais ils ont avancé. Quelques-uns parlent. On n’entend 

rien encore mais moi je sais : ils existent» (11). Ved å la det som trigger traumet faktisk 

eksistere, understreker romanen traumets bokstavelighet. De asiatiske mennene i Quillebeuf 

er ikoner, ikke symboler på eller referanser til de asiatiske mennene i Kampot, de er ikke 

drømmer eller hallusinasjoner. I forteller-hovedpersonens verden, som også er den leseren 

opplever, er det de samme menneskene. Når asiatene ankommer Quillebeufs havneområde, 

minnes hun ikke den traumatiserende barndommen, hun gjenopplever den.  

Tvangsmessige gjenopplevelser er i likhet med flashbacks, mareritt og hallusinasjoner mulige 

ettervirkninger av traumeerfaringer (Langås 2016, 31), og litteraturen kan gjennom å vise 

slike gjentakende opplevelser understreke traumenes bokstavelige karakter. Det er verdt å 

merke seg at denne gjenopplevelsen i Emily L. blir problematisert, og at det antydes at det i 
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stor grad er fortellerens virkelighetsforståelse som skaper gjenopplevelsen. Ingen andre enn 

hun selv og partneren hennes later til å kunne se de asiatiske mennene, og man kan også 

spørre seg om partneren egentlig ser dem. Dersom han ser dem, ser han i det minste noe 

ganske annet enn det forteller-hovedpersonen gjør. Når forteller-hovedpersonen først nevner 

asiatene for ham, ser han dem ikke. Hun må peke dem ut for at han skal se dem, og selv da 

viser han aldri noen større interesse for dem. For ham utgjør de ingen fare. Kontrasten mellom 

fortelleren og partnerens reaksjon på asiatene er en måte å understreke at traumet er en 

individuell virkelighetsforståelse uten symbolsk betydning. Den subjektive opplevelsen 

uttrykkes aldri eksplisitt, men anes i omtalen av asiatene, i gapet mellom hvordan forteller-

hovedpersonen oppfatter dem og hvordan alle andre (ikke) oppfatter dem. 

 

Traumatiske minner og narrativ distanse 

Et problem som byr seg når det er snakk om traumer i litteraturen, som her i min analyse av 

Emily L., er hvordan slike ordløse erfaringer kan bli representert språklig. Prosessen med å 

gjøre et traumatisk minne om til narrativt minne innebærer å gjøre om en uhåndterbar og 

udefinerbar skrekk til kulturelt definerbare følelser som frykt, sinne, skam og sorg (Knuuttila 

2011, 42). Verre er det å skulle uttrykke de traumatiserte minnene uten å gå gjennom en slik 

prosess. Er det i det hele tatt mulig å representere kroppslige erfaringer i skrift uten at det 

skjer en bearbeidende symbolisering av dem? Eller er ethvert forsøk på å skrive om traumer 

en form for narrativisering, slik Dominick LaCapra hevder? Jeg vil i det følgende 

argumentere for at Duras problematiserer narrativiseringen av traumer gjennom en usikkerhet 

forbundet med hva forteller-hovedpersonen egentlig sier. Hvordan Duras gjennom denne 

usikkerheten åpner opp for å fortelle gjennom, snarere enn om traumer, er et hovedanliggende. 

Romanen veksler mellom å fortelle i presens og i fortid. Det lar seg ikke enkelt gjøre å 

skissere et mønster eller et system for denne tempusvekslingen, og vi må gå ut ifra at den er 

mer eller mindre tilfeldig. Det er ikke slik at det i spesielt dramatiske øyeblikk fortelles 

konsekvent i nåtid (hvilket kunne indikert en nærhet til hendelsen) eller i fortid (som kunne 

vært en måte å markere avstand i møte med mulig traumeutløsende hendelser). Hvor og når 

det fortelles fra, varierer også innad i avsnitt, slik at én beskrivelse av for eksempel 

havneområdet, asiatene eller det engelske paret, kan fortelles først i presens, så like etter i 

fortid. Det er i så måte vanskelig å avgjøre hva slags betydning den temporale vekslingen har. 

Ofte, når det skjer en slik temporal endring, vil man også forvente en holdningsmessig 
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distanse mellom fortellerstemmene eller mellom fortelleren og hovedpersonen, der den 

retrospektive fortelleren kommenterer fortiden med nyvunnet kunnskap eller innsikt. 

Romanens første avsnitt er fortalt i fortid, og skaper forventninger om at det som fortelles er 

noe fortelleren har opplevd og ser tilbake på, vel vitende om historiens forløp. Et eksempel 

som illustrerer hvordan ingenting av dette gjelder for forteller-hovedpersonen i Emily L., er 

når hun ser asiatene, «les Coréens», for første gang og gjør partneren oppmerksom på dem.  

 

Vous avez dit : 

- Ce sont des Asiatiques en effet, mais pourquoi seraient-ils des Coréens ? 

- Je ne sais pas. Je n’en ai jamais vu. 

Vous riez tout à coup. Je ris avec vous. Vous dites : 

- Comme vous n’en avez jamais vu, vous avez tendance à croire que les Asiatiques 

que vous ne reconnaissez pas, ce sont eux les Coréen, c’est ça ? 

- C’est ça. (13–14) 

 

Forteller-hovedpersonen klarer ikke, slik vi så tidligere i dette kapittelet, å skille mellom de 

asiatiske mennene i Quillebeuf og de asiatiske (muligens koreanske) mennene som 

traumatiserte barndommen hennes. Sammenligningen hennes mangler logisk sammenheng for 

en utenforstående, det vil si en som ikke deler hennes traumatiserte virkelighetsoppfatning. 

Når partneren påpeker denne logiske bristen, later hun ikke til å forstå at det skulle være noe 

problem å trekke en konklusjon om at disse mennene er onde fordi de utseendemessig ligner 

noen hun så gjøre onde ting for mange år siden. Partneren ler av henne, og hun ler med, 

tydelig uvitende om hva det er de ler av. Partneren kan ikke forstå hennes traumatiserte 

logikk. Det som gjør at dette utdraget illustrerer traumatiske minner som ennå ikke har blitt 

fullstendig bearbeidet, er ikke det som står skrevet, men derimot det som ikke står der. 

Hovedpersonen snakker nonsens, og med en retrospektiv forteller ville vi forventet at denne 

mangelen på logikk ville blitt kommentert.  

Hvorfor fortelle om en slik samtale, der traumene tydelig skinner gjennom, om ikke for å 

reflektere over hvorfor fornuften hennes tidligere var så forkludret? Det kunne kanskje vært 

forklarende å se på den tradisjonelle narratologiske opposisjonen showing/telling, hvor 

førstnevnte skal være en direkte representasjon av handling og tale, mens sistnevnte er 

fortellerens fremlegging av dem. I begrepet showing foreligger det ofte en tanke om at 

fortelleren forsvinner fra teksten. Dette kunne vært forklarende for sitatet over, hvor 

fortelleren forsvinner ettersom det er hovedpersonens direkte tale teksten viser, og den 

forventede kommentaren uteblir. Som Shlomith Rimmon-Kenan argumenterer for, er det ikke 

slik at direkte tale medieres uten en forteller. Hun skriver om «the problem of mimesis», hvor 
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hun hevder at det alltid er en forteller. Dette gjelder også for tekster som utgir seg for å være 

rent mimetiske, for eksempel tekster som består utelukkende av replikker. Her er det en 

fortellerinstans som har registrert det som blir sagt. Selv direkte tale trenger at «noen» 

registrerer og siterer det personene sier (Rimmon-Kenan 1994, 108). Rimmon-Kenan avviser 

i så måte telling og showing som språkets to fremstillingsmåter, og hevder at det kun finnes 

ulike grader av telling som kan gi en større eller mindre illusjon av å være mimetisk (108). 

Derfor er det ikke slik at fortelleren er fraværende i hovedpersonens direkte tale. Hun har 

sitert seg selv, og er derfor klar over hva som blir sagt selv om hun ikke kommenterer det.  

Vi finner den samme tendensen når partneren ved en senere anledning forsøker å få henne til 

å innse at hun er den eneste som er redd for disse asiatene, og at det derfor ikke er noe å være 

redd for. Det er bare er noe hun innbiller seg. 

 

 Vous me regardez avec insistance. 

- Pourquoi êtes-vous seule dans tout le port à avoir peur de ces gens ? 

Je vous ai souri. Je vous ai dit: 

- On m’a dit que c’était probablement les colonies, l’enfance là-bas et l’alcool. (50) 

  

Igjen smiler hun, og skjønner ikke at spørsmålet er ment som en kritisk bemerkning til den 

frykten hun opplever, en frykt partneren opplever som ubegrunnet og unødvendig.  Heller 

ikke her finner fortelleren det naturlig å kommentere hovedpersonens (sin egen) merkverdige 

oppførsel. Fortelleren kommenterer ikke mangelen på fornuft fordi hun ikke ser den, og hun 

ser den ikke fordi den ikke bare er med på å konstituere den agerende hovedpersonens 

virkelighetsbilde, men også den retrospektive fortellerens. Det er ingen holdningsmessig 

distanse, ingen utvikling mellom hovedpersonen, det presenssituerte fortellende jeget og den 

retrospektive fortelleren. På denne måten forblir de ikke-prosesserte og ikke-forståtte 

traumebildene ikke-prosesserte og ikke-forstått. Fortelleren er ikke forsonende, hun er ikke 

ferdig med å bearbeide traumene. Fortellerens traumer unndrar seg å bli narrativisert. 

Når fortelleren sier «[j]e suis plaine de résonances de la guerre, de l’occupation coloniale 

aussi» (52), er det i utgangspunktet umulig å vite om dette er noe hovedpersonen sier, noe hun 

tenker, eller noe hun som retrospektiv forteller i ettertid tenker om seg selv. Og hvis det er 

noe hun tenker om seg selv, er det om slik hun er nå eller slik hun tidligere var? Utfordringen 

oppstår ettersom det er et tilfelle av fri indirekte diskurs, hvor det blir problematisk å avgjøre 

ikke hvem som snakker (det er forteller-hovedpersonen), men hvor- og nårfra det snakkes. 

Bruken av fri indirekte diskurs fremhever det problematiske forholdet mellom enhver ytring 

og dens opphav (Rimmon-Kenan 1994, 113). Uten holdningsmessig distanse og temporal 
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utvikling i fortellingen er det nærliggende å tro at alle mulighetene på en og samme tid er 

riktige. «Je» viser til fortelleren som fortellende, tilbakeskuende jeg, som fortellende nåtidig 

jeg, samt til hovedpersonen, og traumene gjennomsyrer alle varianter av forteller-

hovedpersonens stemme. I de tilfellene vi har å gjøre med en intradiegetisk forteller, slik som 

her, vitner ofte de ulike stemmene om et selv i utvikling, hvor de ulike stemmene 

representerer utviklingens stadier (Rimmon-Kenan 1994, 113). I Emily L. er det derimot 

mangelen på en slik utvikling som utpeker seg. Fortelleren er like preget av traumene i det 

ekstradiegetiske nivået som i det diegetiske.   

Et annet aspekt ved samtalen mellom hovedpersonen og partneren sitert ovenfor det er verdt å 

merke seg, og som understreker hvordan Duras lar fortellerens taushet tale, er hvordan 

hovedpersonen formulerer svaret. Setningens første del, «[o]n m’a dit», antyder at det ikke er 

forteller-hovedpersonen selv som har kommet til en erkjennelse vedrørende hva det er som er 

årsaken til de traumatiske minnene. Hun har blitt fortalt hva årsaken er, men refererer stadig 

til den som at det er noen andre som har fortalt henne den. Det er altså ikke hendelser som er 

integrert i et narrativt minne. Ved å legge ordene i munnen på noen andre, antyder hun at hun 

enten ikke er enig i hva de sier årsaken er, eller at hun har ikke tatt stilling til det. I tillegg 

fratar hun disse personene, de som har analysert traumene hennes, deres autoritet ved at hun 

sier at det sannsynligvis, «probablement», er koloniene, barndommen og alkoholen som er 

årsakene. Noen har altså fortalt henne hvorfor hun er som hun er, men selv ikke disse kan si 

noe sikkert. Dette «probablement» viser også hvordan forteller-hovedpersonen ikke har gått 

inn for å oppnå sikrere svar vedrørende traumene sine. Hun er tilsynelatende fornøyd med 

eller likegyldig til et omtrentlig svar, et svar som sier hva årsaken er, med høy sannsynlighet, 

men ikke sikkert.  

Måten hun formulerer seg på gir assosiasjoner til en utenatlært setning med ordene koloni, 

barndom og alkohol. Hun oppsummerer, forenkler og generaliserer hendelser og perioder i 

livet som har satt dype spor i henne og som definerer hennes virkelighetsoppfatning. Ettersom 

vi vet at hun fortsatt er sterkt preget av traumene, er ikke denne måten å uttrykke seg på et 

resultat av en tilbakelagt og vellykket sorgprosess hvor traumenes opphav ikke lenger har 

noen videre betydning for henne. Det kan virke som en måte å etablere avstand til hendelsene 

ved å redusere dem til tre lite spesifikke ord, men som analysen min har vist, er hun så fanget 

i traumene sine at en slik avstand er umulig. Hun ser verden gjennom traumene, og slik er 

traumenes rolle å etablere perspektivet heller enn å skulle forklare forteller-hovedpersonens 

fortid. Denne forklaringen på hvorfor det bare er i henne at frykten vekkes ved synet av de 
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asiatiske mennene, vitner om hvordan det å skulle snakke om traumene med egne ord er 

umulig for fortelleren. Det er kun gjennom andres ord hun kan si noe om det, og disse ordene 

er ikke ord hun har integrert i forståelsen av egen fortid. De er kun standardsvar som hun kan 

gi med et smil for å tilfredsstille de som måtte spørre.  

Jeg mener at romanen til tross for at den faktisk omtaler traumene, viser hvordan traumene 

ikke er gjort om til narrativt minne. Fortellerens psykiske, indre virkelighet har forrang for 

den ytre virkeligheten, et en observasjon også Carol Murphy gjør i sin lesning av romanen 

(1991, 545). I rammefortellingen innebærer perspektivet en kognitiv komponent, hvor den 

verden fortelleren forteller i er begrenset av hennes virkelighetssyn (Rimmon-Kenan 1994, 

79). Likevel er det flere anledninger hvor hovedpersonen forteller om det hun bevitnet i 

barndommen, hvordan hun så de asiatiske mennene kjøre over hundene med bilene sine på 

slettene i Kampot. Felles for alle disse utdragene, hvor traumene eller frykten mer generelt 

omtales, er at de gjengis i indirekte tale: «J’ai dit que je connaissais les Asiatiques […]» (47), 

«[j]e vous dis encore sur la peur» (51), « [j]e dis que la peur […]» (51), «[j]e dis que c’est 

parce que ils ignorent recéler en eux la cause de cette peur» (52), « [j]’ai encore parlé des 

Asiatiques. J’ai dit qu’ils étaient cruels […]» (64). Ved at det verken er hovedpersonen som 

gjengir beskrivelsene i direkte tale eller fortelleren som gjengir dem i ettertid, oppstår en 

usikkerhet rundt hvem som sier dette. Her er det nødvendig å skille fortelleren fra 

hovedpersonen, nærmest som om de var to forskjellige personer. Fortelleren gjengir hva 

hovedpersonen har sagt, men det er ikke fortellerens ord. Heller ikke her bidrar fortelleren 

med refleksjoner rundt det som blir sagt. Slik blir det etablert en avstand mellom henne selv 

og det hun sier. Hun gjenforteller, men det hun gjenforteller, er ikke ord hun tar inn over seg; 

det er ikke ord hun har assimilert i narrativet om seg selv. Det hun (som forteller) 

gjenforteller, er jo noe hun selv (som hovedperson) tidligere har sagt, men den nevnte 

avstanden gjør at det oppleves som at hun forteller om noen andre enn seg selv.  

Ettersom vi heller ikke får gjengitt hovedpersonens ord direkte, kan de beskrivelsene som gis 

heller ikke ukritisk tilegnes hovedpersonen. Distansen i tid og at det er snakk om indirekte 

tale, gjør at det ikke er urimelig å anta at ordene kan ha gjennomgått visse endringer fra 

hovedpersonen først sa dem til fortelleren gjenforteller dem. Det virker som om hendelsene 

med asiatene i Siam og Kampot er for grusomme til at de kan gjengis direkte. Den ondskapen 

fortelleren var vitne til er av en slik karakter at verken fortelleren som agerende hovedperson i 

romanen eller fortelleren som forteller av historien vil påta seg ansvar for eller eierskap til 

dem. Unni Langås argumenterer for at en slik måte å skape en tvetydig erindrings- og 
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kommunikasjonssituasjon på er et kjennetegn ved traumelitteraturen ettersom det tematiserer 

det vanskelige forholdet mellom bevisst eller ubevisst glemsel på den ene siden, og erindring 

og rekonstruksjon på den andre (2016, 13). I Emily L. viser dette seg gjennom hvordan det 

vanskelig lar seg gjøre entydig å avgjøre hvem det er som uttaler disse ordene, og 

usikkerheten demonstrerer hvordan teksten lar flere stemmer spille sammen. Her resulterer 

disharmonien mellom fortellerstemmen og hovedpersonen i en forestilling om at noen ting 

ikke kan sies. Dette er et interessant aspekt når vi vet at fortelleren og hovedpersonen er 

samme person. Noe blir sagt, leseren får innblikk i den traumatiserende barndommen, men det 

er ingen som sier det, ingen som påtar seg ansvaret for ordenes opphav. Rekonstruksjonen av 

minner er mislykket, men minnet kan heller ikke glemmes. 

 

Frykten for det andre 

Kun én gang uttrykker hovedpersonen gjennom direkte tale hva det er hun er redd for: 

 

Vous riez avec moi. Je dis: 

- C’est de vous que j’ai peur. 

Vous vous en étonnez à peine, ça vous donne envie de rire. 

- De quoi de moi? 

- De vous. (50) 

 

Når «vous» gjentas, er det en repetisjon av det hun tidligere har sagt, ikke et svar på det 

partneren spør om. Det kan tolkes som at når hun blir spurt om hva det er ved partneren hun 

er redd for, svarer hun at nei, det er ikke noe ved partneren hun er redd for, hun er redd for 

«vous». Pronomenet «vous», andreperson flertall, impliserer noe som ikke er henne selv, og 

noe som kan være enten én eller mange; det er en absolutt annerledeshet. Carol J. Murphy 

observerer en «terror of radical ‘otherness’» i Emily L., en frykt som i romanen utspiller seg i 

fortellerens frykt for å skrive (1991, 540). Jeg vil senere argumentere for at denne frykten for 

å skrive er en ufrivillig vegring mot å bevege seg fra traumenes ikke-tid og inn i fremtiden. 

«Vous» betegner altså ikke partneren spesifikt, men han som inkludert i alt som er det andre, 

alt som er utenfor fortelleren selv. I tillegg har hun fremmede elementer også i sitt indre 

ettersom hun ikke evner å integrere de traumatiske minnene og gjøre dem til narrative minner. 

Slik kan man forstå henne som at hun er redd for alt, både det som befinner seg inni og 

utenfor sinnet.  
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Også et annet sted antydes det at vi ikke alltid kan forstå «vous» som utelukkende en 

referanse til partneren når fortelleren forsøsker å forklare hva som skjer med henne i 

øyeblikkene hun gjenopplever traumene. 

 

Comme chaque fois que ces souvenirs me revenaient, ils m’éloignaient de vous tous, 

de vous, de la même façon que l’aurait fait le souvenir d’une lecture dont j’aurais été 

inconsolable, celle de la partie de mes propres écrits qui portait sur une certaine 

période de ma jeunesse, et je pensais qu’il fallait que moi je vous quitte pour écrire 

encore sur le Siam et sur d’autres choses qu’aucun d’entre vous n’avait connues (47) 

 

Her antydes det at «vous» refererer til flere ettersom det står både «vous tous» og «aucun 

d’entre vous», alle dere og ingen av dere. Å skulle plassere disse andre, dem hun synes å 

snakke til i tillegg til partneren, som personer i romanen lar seg ikke gjøre, for partneren er 

den eneste hun interagerer med. Når jeg velger å forstå dette «vous» som alt som er fortelleren 

fremmed, gjelder det alt, det vil si i og utenfor hennes eget sinn, samt i og utenfor 

tekstuniverset. «Vous» er i sitatet over en henvendelse til leseren, eller leseren som inkludert i 

denne absolutte annerledesheten, i det fremmede hun frykter.  Hun påpeker hvordan ingen, 

verken i eller utenfor romanen, fullt og helt kan kjenne hennes virkelighet. Selv leseren av 

denne historien kan ikke forstå fullt ut det som skrives fordi fortelleren ikke fullt ut kan 

forklare traumene gjennom språk og skrift. Det umulige ved å fange en uprosessert 

traumeerfaring i ord tematiseres gjennom at full forståelse mellom forteller og leser ikke kan 

nås, hvor traumenes isolerende effekt påpekes. 

«Je dis que c’est ma reference majeur, la peur», sier forteller-hovedpersonen (51), og refererer 

samtidig til romanens åpning, hvor fryktens evne til å gjennomsyre hele romanen og de ulike 

stemmene blir annonsert. I avstanden mellom hovedpersonen og fortelleren klarer Duras å 

uttrykke hvordan noen kan være både fullstendig klar over sine traumer og hvor de stammer 

fra, og samtidig ikke klare å ta dem inn over seg eller bearbeide dem. Forteller-hovedpersonen 

gjenkjenner frykten, men kan likevel ikke la være å hentes tilbake til fortiden: «Pour moi ce 

sont évidemment des assassins, mais cette peur-là je la reconnais» (11). Slik er det traumenes 

effekt og ikke deres innhold som tematiseres. De ytre traumene viker tilbake for de indre, og 

man kan snakke om et traumatisert fortellerperspektiv, hvor alt som fortelles er gjennomsyret 

av den frykten fortiden har skapt, en frykt som er total og gjelder alt som oppleves som 

annerledes. Slik blir frykten det sentrale, og ikke de fortidige hendelsene i seg selv. De 

traumatiske minnene forblir uprosesserte, uten et språk som kan uttrykke dem. Traumene 

presenteres, men ingen tar ansvar for å være den som har fortalt om dem. Det som sies 
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motsies og tilsløres av usikkerhet, slik at språkets evne til å si noe virkelig om traumer 

undergraves. 

I introduksjonskapittelet skrev jeg at jeg ikke deler Julia Kristevas syn på helbredelse hos 

Duras. Der Kristeva sier at Duras’ litteratur kanskje er den minst katharsiske som er skrevet, 

mener jeg at det i Emily L. finnes et håp om å bli fri fra traumene, slik jeg vil diskutere mot 

slutten av dette kapittelet. Likevel mener jeg at Kristevas idé om en «klossethetens estetikk» 

(«une esthétique de la maladresse») hos Duras har noe for seg i min traumeorienterte lesning. 

Hun hevder at litteraturens og dagligspråkets retorikk er for lystig («en fête») til å 

representere smertens sannhet (1987, 233). Måten å la smerten høres gjennom et slikt språk, 

er ved å la retorikken slå feil i sin lystighet: «Comment dire la vérité de la douleur, sinon en 

mettant en échec cette fête rhétorique, en la gauchissant, en la faisant grincer, en la rendant 

contrainte et boiteuse?» (233). Det er en slik form for klossethet som gjør at fortellerens 

traumer i Emily L. lar seg fremstille. Der fortellerens språk mangler sammenheng, der det 

halter og motsier seg selv, anes smerten. Det er ikke der hun snakker om traumene at de er 

mest til stede, men snarere der hun ikke er klar over at de forvrenger virkelighetsbildet og 

språket hennes. Usikkerheten rundt når og hvor fortelleren snakker fra skaper et språk som 

famler uten at denne disharmonien påpekes. På indirekte vis klarer Duras å si noe om hvordan 

en «sann» og helhetlig forståelse av traumene er for stor og for vanskelig til å kunne 

representeres gjennom direkte språk.  

 

Nummenhet og innskrenkning av friheten 

Fortelleren tenker tilbake på barndommen, tilbake til «une certaine période de ma jeunesse» 

(47), og kroppen blir som lammet. 

 

A penser ce qu’avait été ma vie il me venait un engourdissement de tout le corps, une 

tristesse, et je croyais que je m’ennuyais auprès de vous. (48) 

 

Tankene glir over på at hun med sin bakgrunn aldri klarte å være som menneskene hun omgav 

seg med i etterkant: «Je dis que je ne pouvais pas être pareille aux Français de France après 

cette enfance» (53). Fortelleren har ikke klart å bearbeide traumene, så den tristheten som hun 

uttrykker er ikke et tegn på nostalgi, ei heller er det en dypere refleksjon over hvordan livet 

hennes har utspilt seg siden. Til det er hun for tett knyttet opp mot traumene. Hun evner ikke å 

sette dem inn i en kronologisk årsakssammenheng. Langås bemerker at traumelitteratur, 
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ettersom den er mest opptatt av nåtid og fremtid, «leverer fortolkninger av det som har hendt, 

og dermed kritiske perspektiver og ideer til reparerende handlemåter på individuelt og sosialt 

plan» (2016, 13).  Jeg vil påstå at dette også gjelder for Emily L., men at fremtidssynet og 

forestillingen om å lege sårene i stor grad preges av negativitet og apati. Jeg vil derfor 

undersøke det jeg oppfatter som en gjennomgående nummenhet, slik det innledende sitatet 

antyder med ordene «engourdissement», «tristesse» og «ennuyais».  

En slik nummenhet omtales gjerne som et av traumeproblematikkens paradokser. 

Flashbackene og andre typer indre traumer innebærer, som tidligere beskrevet, å gjenoppleve 

noe på en eksplisitt og ikke-symbolsk måte. Det er en «ekstrem konfrontasjon med 

virkeligheten», samtidig som denne konfrontasjonen fører til «en total nummenhet overfor 

den» (Langås 2016, 23). Følelsen av traumet som noe som befinner seg utenfor tiden, er også 

en faktor som kan føre til en nummenhet overfor omgivelsene. Ved at de traumatiske minnene 

ikke lar seg assimilere i de narrative minneprosessene, evner ikke den traumatiserte å huske 

de ytre traumene som en del av egen historie. Når forteller-hovedpersonen i Emily L. forsøker 

å se for seg barndommen, rammes hun av en slik nummenhet.  

Gjennom ikke å klare å huske tidligere følelser, er også det å skulle se seg selv i fremtiden 

vanskelig. En slik tilsynelatende uoverkommelig utfordring kan føre til resignasjon og 

«ødelegge motivasjonen for å rekonstruere en fortelling» (Langås 2016, 31), slik både 

fortelleren og hovedpersonen motsetter seg å være den som først setter ord på traumene. 

Romanen skildrer på denne måten en forteller som gjør motstand mot å se for seg en fremtid. 

Romanen holder seg i en tid som verken er nåtid eller fortid, og som dermed uttrykker en 

umulighet for å legge noe grunnlag for fremtiden. «Ce sont des mots qui font peur», sier 

hovedpersonen (27). Det er en frykt for skriften og døden. Å skrive er å narrativisere de 

traumatiske minnene, og slik få kunnskap om egen fortid, en kunnskap som oppleves som en 

avslutning eller lukking av de traumatiserte minnene. Murphy ser ikke en slik type 

avslutningen som forsonende; i stedet ser hun døden som neste steg (1991, 542).  Heller enn å 

konfrontere døden, henfaller fortelleren til nummenhet og apati.  

Nummenheten i romanen kommer til uttrykk i stilen og tonen, og tydeligst er dette i 

beskrivelsen av omgivelsene i Quillebeuf og området rundt.  I miljøskildringenes 

detaljrikdom distanseres forteller-hovedpersonen fra omgivelsene. Bortsett fra å bevege seg 

gjennom landskapet, synes ikke fortelleren å være til stede i det. Beskrivelsene handler i stor 

grad om hvordan ting ser ut, og hvordan ulike steder og andre ytre faktorer henger sammen. 



33 

 

En skildring av veien til Quillebeuf kan for eksempel se slik ut: «Au sortir de la fôret, on 

arrivait dans pays aride, un grand plateau en plein vent, nu, une prairie maigre, pelée, à perte 

de vue. L’Amérique, on disait. La fôret recouvre le flac sud du plateau, mais sur le plateau lui-

même il y a très peu d’arbre» (30). Registrering er nøkkelordet. Tonen er nøytral, 

beskrivelsen forholder seg strengt til fakta, og involverer verken fortellerens følelser eller 

tanker. Det foreligger ingen refleksjoner rundt disse miljøskildringene, hvilket er 

bemerkelsesverdig når et slik beskrivende parti kan spenne over fire sider. Fortelleren synes 

derfor ikke å delta i omgivelsene, men fører heller en ureflektert eksistens hvor hun kun 

observerer det som skjer uten å ta det innover seg. 

Fortelleren registrerer kun omgivelsene, og det er i all hovedsak det visuelle hun registrerer. I 

løpet av romanens ti første sider nevnes det 47 ganger ord som sammen skaper et semantisk 

felt knyttet til blikket eller det å se: «voir», «regarder», «yeux», «apparaître», «vue», 

«surveiller», «regard», «voilà», «voici». Til sammenligning nevnes ord knyttet til hørsel, som 

«écouter», «entendre», «bruit» og «voix», mindre enn ti ganger. Jeg forstår denne tendensen 

som et tegn på en distanse mellom fortelleren og omverdenen. Hennes persepsjon av 

omgivelsene er lite sammensatt, og man kunne sammenlignet forholdet mellom omgivelsene 

og fortelleren med forholdet mellom et kinolerret og en tilskuer. Det er et enveisforhold, der 

tilskueren tar inn over seg alt som skjer på lerretet, men ikke har noen mulighet til å påvirke 

det. Hvis en skal strekke analogien enda lenger, er det snakk om en stumfilm, og en lite 

interessant sådan, som man kun ser på for å få tiden til å gå. Hun registrerer og observerer og 

kan også reagere på det som skjer, men likevel er hun ikke delaktig. Hvordan fortelleren og 

partneren aldri foretar seg eller sier noe som får ringvirkninger utenfor dem selv, tyder på at 

de er avsondret fra verden rundt seg, og ikke kan gjøre annet enn å iaktta den.  

En slik prioritering av én sans fremfor de andre later til å være ufrivillig, lik så mye annet når 

det gjelder fortellerens virkelighetssyn. Jeg tolker denne privilegeringen av synssansen som 

en beskyttelsesmekanisme som hindrer fortelleren i å bli utsatt for en overveldende strøm av 

inntrykk. Synssansens forrang understrekes ytterligere gjennom hvordan den synes å være det 

eneste bindeleddet mellom fortelleren og verden. Dermed innebærer det å koble av 

synssansen å koble seg av verden. Når de asiatiske mennene for første gang dukker opp, er det 

dette fortelleren prøver på. Hun ser vekk og forsøker å stenge verden ute, eller på en eller 

annen måte viske den ut og starte den på nytt ved å lukke øynene (11). Verden er ikke annet 

enn visuell fordi én type sanseinntrykk er alt hun evner å ta innover seg.  
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Friske psykologiske funksjoner avhenger av at minnet fungerer på en måte som inkluderer 

alle psykologiske aspekter, skriver Bessel A. van der Kolk og Onno van der Hart. De påpeker 

hvordan det ikke er nok bare å persipere gjennom én sans, og at for fullstendig å forstå en 

erfaring kreves det «a unified memory of all psychological facets related to particular 

experiences: sensations, emotions, thoughts, and actions» (1995, 159). Sansene våre må 

samarbeide med tanker og følelser for at vi skal forstå hendelser. En begrensning av 

sanseinntrykkene er dermed en begrensning av forståelsen. Når persepsjonen begrenses, 

begrenses også verden for den traumatiserte. Å utelukke visse sanser er en type 

overlevelsesmekanisme som gjør at færre inntrykk oppfattes og muligheten for at traumene 

trigges begrenses. Det er samspillet mellom den ytre verden og traumene som utgjør et av 

traumeproblematikkens paradokser: ulike typer stimuli kan utløse gjenopplevelsen av 

traumene, og i gjenopplevelsen er traumeofferet svært tett knyttet til virkeligheten ved at den 

når som helst kan dra den traumatiserte tilbake til den traumatiske hendelsen; samtidig fører 

den psykiske virkelighetens forrang for den ytre til at den traumatiserte opplever seg som 

distansert fra den ytre virkeligheten. I tillegg fører redselen for å trigge traumene til at den 

traumatiserte, bevisst eller ubevisst, kan søke å unngå situasjoner hvor dette kan skje. Slik 

begrenses friheten, og den tilgjengelige verden blir mindre.  

Hos fortelleren i Emily L. beskrives en slik gradvis og metaforisk frihetsinnskrenkning, hvor 

hennes verden går fra å være åpen til å bli mer og mer lukket: «Au début, on avait plusieurs 

chemins, quatre ou cinq, pour aller à Quillebeuf. Puis à la fin on n’en avait gardé qu’un seul, 

celui qui passait pas Pont-Audemer» (28). En forverring av traumene blir fremstilt billedlig 

ved at fire eller fem veier blir til én. Fire, fem veier vitner om en frihet ettersom antall veier er 

uklart eller ikke viktig. Å ha kun én vei å følge er en helt konkret innskrenkning av 

muligheten til å bevege seg fritt. Det er en innskrenking av en verden som tidligere var åpen 

og med et uendelig antall muligheter, i betydningen et ikke fastsatt antall muligheter. Det 

vanemessige (eller tvangsmessige) antyder også et slikt behov for å distansere seg fra 

omverdenen. I romanens åpning annonseres dette rutinemessige like etter frykten («Ca avait 

commencé par la peur»), hvor det er Quillebeuf som er stedet for vanen, stedet hvor rutiner og 

forutsigbarhet utspiller seg. 

 

Nous étions allés à Quillebeuf, comme souvent cet été-là. On était arrivés à l’heure 

habituelle, à la fin de l’après-midi. Comme chaque fois on avait traîné le long du 

bastingage blanc qui borde les quais depuis l’église, l’entrée du port, jusqu’à sa sortie, 

le chemin abandonné qui devrait aller à la forêt de Brotonne. (9) 
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Ordene «souvent», «habituelle» og «comme chaque fois» skaper en følelse av gjentakelse og 

rutine. I disse ordene ligger en trygghet, ettersom alt er forutsigbart og allerede opplevd. De 

uttrykker ikke i seg selv noen innskrenkning av friheten, men heller en vanemessig tilværelse. 

Sitatets avslutning sørger derimot for denne uroen og følelsen av at noe er utrygt, at man må 

holde seg innenfor visse grenser. Veien er forlatt, og underforstått forbudt. Det er ikke en vei 

som brukes lenger, og den er utenfor der havneområdet slutter, og dermed utenfor det trygge. 

Senere dukker de asiatiske mennene opp på denne veien, og helt fra romanens start etableres 

dette som en yttergrense man ikke skal krysse og et område som er inngjerdet. Fortelleren 

antar også at dette er veien som går til Brotonne-skogen, men ordet «devrait» antyder en viss 

usikkerhet, forstått slik at hun aldri selv har undersøkt hvor denne veien går. På denne måten 

innskrenker fortelleren sin egen bevegelsesfrihet, for det er kun hun selv som setter disse 

imaginære grensene.  

 

Apati og hypersensitivitet 

Måten bevisst eller ubevisst å distansere seg fra omgivelsene på finner vi også i fortellerens 

forhold til partneren. Fremdeles er det blikket som fungerer som den viktigste sansen for å 

orientere seg i verden, men i dialog med partneren blir naturlig nok hørsel også relevant. Han 

er den eneste hun lytter til og svarer, en tillitserklæring som tyder på at hun er trygg på ham. 

Riktignok lytter de begge til samtalen mellom kapteinen og vertinnen i Café de la Marine 

hvor de befinner seg, men de er ikke i dialog med dem og har dem dermed på trygg avstand. 

Forholdet til partneren er komplisert i det at fortelleren veksler mellom å være veldig nær ham 

og å distansere seg helt. Denne distansen vises gjerne i hvordan fortelleren vektlegger 

partnerens ytre: «Dans le soleil, vos cheveux étaient très blonds. J’ai pensé que vous étiez un 

homme blond. Je vous dis: Vous êtes un homme qui a les cheveux blonds; ça c’est trouvé 

comme ça en ce qui vous concerne, c’est ainsi que vous êtes perçu d’abord, par cette 

blondeur» (60). Hun registrerer hvordan han ser ut, hvordan han står, hva han gjør, men gjør 

det i liten grad for å forsøke å forstå hva han tenker. Til tider er tankene hans absolutt 

utilgjengelig for henne, i den grad at hun ikke engang vurderer å forsøke å få tilgang til dem, 

men nøyer seg med det helt overfladiske. I disse øyeblikkene, som særlig oppstår mellom 

samtaler, eller i overgangen fra historien om Emily L. til at vi igjen følger fortelleren og 

partneren, oppleves de to som fullstendig adskilt fra hverandre. Beskrivelsen av forholdet er 

med på å etablere fortellerens isolasjon fra omverdenen.  
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I selve samtalene mellom fortelleren og partneren ser distansen de to imellom ut til å 

forsvinne. De er ikke alltid enige, de krangler, de sier at de ikke elsker hverandre, men om 

ikke annet eksisterer de for hverandre. Samtalene oppleves som umiddelbare ettersom de stort 

sett består av direkte tale, og fortelleren i liten grad legger refleksjoner eller skildringer til 

replikkene. Leseren dras med inn i en ordveksling hvor ordene får stå for seg selv uten å 

nyanseres. Den direkte tilgangen til samtalen gir inntrykk av at de to samtalepartnerne også 

har en umiddelbar og umediert tilgang til hverandres ord, og dermed også tanker. Idet 

samtalene tar slutt, opphører en slik opplevelse av de to, og igjen fremstår de som isolert fra 

hverandre. Når dette skjer, merkes også en type tristhet hos fortelleren. Fra å være engasjert i 

samtalene, hvor hun viser følelser og ikke kvier seg for å diskutere forholdet, blir hun 

resignert og tilbaketrukken når samtalene er over. En motløshet gjør seg gjeldende, og hun 

uttrykker en sorg over et forhold som ikke lenger er slik det har vært.  

 

Puis vous vous êtes retourné vers moi et vous m’avez regardée avec une attention 

profonde et si intense qu’elle vous privait de me vois. L’idée de mon existence a pris 

votre esprit tout à coup. Vous m’avez regardée comme si vous m’aimez. Cela vous 

arrivait parfois. (13) 

 

On baisse les yeux. Peut-être pleurerait-on si on se regardait. (56) 

 

Begge sitatene viser både et ønske om å bli elsket og en måte å beskytte seg på gjennom ikke 

å gi seg selv falske forhåpninger. I utgangspunktet er dette følelser som kunne vekket 

fortelleren fra nummenheten, for nummenheten innebærer også apati. Å bli vekket fra apatien 

gjennom tristhet eller kjærlighetssorg kunne vært en måte å koble seg til omverdenen på. 

Sitatene ovenfor viser derimot noe annet, og understreker hvordan fortelleren tar avstand fra 

sterke følelser gjennom å gjøre dem hypotetiske, som i det første sitatet, eller gjennom å 

unngå å konfrontere dem, som i det andre. Når traumene først trigges kan hun ikke unngå 

frykten, men andre følelser kan hun distansere seg fra gjennom språket. Den kjærligheten og 

oppmerksomheten partneren synes å uttrykke, fratas sin legitimitet gjennom at det kun synes 

på utsiden, men ikke reflekteres på innsiden. Ettersom fortellerens blikk er alt som kan gi 

henne kunnskap, er ikke det at noen later til å elske henne et bevis for at de faktisk gjør det. 

Det ser sånn ut, men det er alt.  

I det andre sitatet uttrykkes enda sterkere et ennå ikke formulert ønske om å føle. Følelsene er 

i nærheten, de er tilgjengelige, men fortelleren unngår dem, og unngår på denne måten også 

en nærhet til partneren som også kunne eksistert utenom språket. Om de ikke forstår 
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hverandre gjennom språket, kunne de kanskje grått sammen. En søken vekk fra følelsene er 

det som leder henne mot nummenheten, mot Quillebeuf, og mot vanen: «L’amour était trop 

près ou trop loin, on ne savait plus, il fallait bien qu’un jour cela arrive, de ne plus savoir. On 

allait à Quillebeuf à cause de ça aussi, pour ne pas être enfermés ensemble dans une maison 

avec le désespoir» (28). I frykten utløses ekstreme og umiddelbare følelser som hun ikke 

evner å distansere seg fra, mens alle andre sterke følelser (de hun kan kontrollere) synes hun å 

ønske å ha på avstand.  

I kontrast til denne ønskede og oppsøkte apatien står fortellerens reaksjon på traumene, hvor 

hun bryter ut av nummenheten. I de øyeblikkene frykten tar overhånd og alle andre tanker 

legges til side, opplever fortelleren en hypersensitivitet, en nærmest paranoid aktsomhet og 

oppmerksomhet, overfor omgivelsene. Det skjer idet de asiatiske mennene dukker opp, men 

mer oppsiktsvekkende skjer det i situasjoner hvor koblingen til traumatiserende hendelser 

ikke er like opplagt. Fortelleren rives brått ut av nummenheten, og flere sanser aktiveres: «Sur 

le quai, quelqu’un a crié» (45). Plutselig er hun disponibel for andre sanseinntrykk enn kun 

visuelle. Hvem som skriker får vi aldri vite, men scenariet som utløste det blir beskrevet i 

detalj. To skip, et stort og et lite, kjører mot hverandre på Seinen. På grunn av synsvinkelen til 

fortelleren og de andre som bevitner hendelsen fra kaia, virker det som det gigantiske, 

kjempelignende tankskipet er i ferd med å kjøre på og dermed senke den til sammenligning 

bittelille røde ferga. Det virker heller ikke som om ferga er klar over at den tilsynelatende er i 

ferd med å bli senket. Det hele fortelles som om ferga og tankskipet er levende vesener som 

burde reagert på hverandre, men som av ulike årsaker ikke later til å se hverandre: «Ils n’ont 

pas l’air de se voir, comme si la différence de leur tailles les en empêchait» (45). På 

fortelleren virker dette synet skrekkinngytende, og i bevisstheten hun tillegger skipene trer 

noe monstrøst frem: «C’est un sort d’immeuble blanc, un être d’acier tout à coup effroyable» 

(45). Det er i det menneskelige eller livaktige, i det levende eller bevisste, at det 

fryktinngytende trer frem. Idet det ikke-levende virker levende, skapes en usikkerhet. 

Usikkerheten er knyttet til det som på den ene siden er ikke-levende og slik beregnelig utfra 

forklaringer om årsak og virkning, og det som på den andre siden er levende, uforutsigbart og 

skremmende.  

Det oppstår en lignende tvetydighet da de asiatiske mennene først dukker opp og fortelleren 

ikke oppfatter dem som individer: «Ils sont une quinzaine, tous pareillement habillés de blanc. 

Il s’agit d’une même personne indéfiniment multipliée» (11). Mangelen på noe gjenkjennelig 

menneskelig virker i dette tilfellet fryktinngytende. I stedet for som en gruppe mennesker 
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fremstår asiatene som et slags mangehodet monster. Usikkerheten rundt hvorvidt noe er 

menneskelig, ikke-menneskelig eller ikke-levende, fjerner all forutsigbarhet. Igjen alene står 

vissheten om at dette er noe fremmed, det andre. Selv etter slike opprivende hendelser faller 

fortelleren raskt tilbake i nummenheten og apatien, så snart de ytre omstendighetene vender 

tilbake til det vanemessige. Hun tviholder på distansen til omverdenen, men når hun står 

overfor visse typer traumetriggende hendelser, er hun maktesløs. 

Overlevelsesperspektivet i Emily L. er som nevnt innledningsvis, og som det har kommet 

frem gjennom mine analyser, ikke overveldende positivt.
17

 Fortelleren er fanget og farget av 

traumene sine, og evner ikke å bryte ut av dem selv når hun blir gjort oppmerksom på dem. 

De er selve den prismen hun ser verden gjennom, og fortellerstemmen kan ikke skilles fra 

disse traumene. Den apatien som følger mellom de sjokkerende, triggende hendelsene og 

samtalene med partneren, tyder på en type motløshet som hun ikke ser ut til å se noen ende 

på. I forholdet med partneren trekkes fortiden frem, hvordan ting pleide å være, og de få 

gangene det refereres til fremtiden, er det med dystre perspektiver: «Si vous ne pouvez pas le 

supporter, vous pouvez partir quand vous voulez, ce soir, demain matin. Rentrez à Paris et 

déménagez votre chambre. Partez» (59). Fortelleren sier indirekte at ingenting kommer til å 

endre seg, og at den situasjonen de nå befinner seg i, er en indikasjon på fremtiden. Traumene 

og kjærlighetsforholdet henger sammen i det at de begge eksisterer i fortiden og nåtiden, men 

uten at de kan bli forstått som en del av fremtiden.  

 

Mulig helbredelse? 

Til tross for at jeg gjennom dette kapittelets analyser har hatt et relativt negativt syn på 

fortellerens muligheter for helbredelse, hvor jeg hovedsakelig har sett henne som fanget i 

traumene, mener jeg romanen likevel drøfter likevel mulighetene for å legge fortiden bak seg. 

Diskusjonen av hvorvidt det er mulig å overleve, ligger i diskusjonen av skriften. Fortelleren 

legger frem for partneren et prosjekt om å skrive «notre histoire» (21), den vanskelige 

kjærlighetshistorien de to har sammen. Hun uttrykker relativt eksplisitt den rollen skriften har 

som verktøy for å bearbeide vonde erfaringer. 

 

                                                 
17

 I overlevelse legger jeg her å overleve traumene, det vil si klare å kvitte seg med de tilbakevendende 

uhåndterlige og påtrengende minnene. Å overleve traumene er å ta livet tilbake og å leve et liv som utspiller seg 

mer i nåtid og fremtid enn i fortid.  
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Il me semble que c’est lorsque ce sera dans un livre que cela ne fera plus souffrir… 

que ce ne sera plus rien. Que ce sera effacé. Je découvre ça avec cette histoire que j’ai 

avec vous: écrire, c’est ça aussi, sans doute, c’est effacer. Remplacer. (23)  

 

Narrativisering av traumer er en måte å kunne distansere seg fra dem på, og i neste kapittel vil 

jeg se nøyere på de mer konkrete narrativiseringsforsøkene i romanen. Et slags fremtidshåp 

anes her, hvor fortelleren viser at hun er klar over at det finnes en vei ut av traumene, og at 

hun har hjelpemidlene tilgjengelig. Hun er derfor ikke uten ønske om en annen fremtid, slik 

hun også har et ønske om å føle. Men mulighetene forblir i den hypotetiske sfære. Hvordan en 

kan bearbeide traumene, legges frem i tiden futur simple, og plasseres slik i en fremtid 

fortelleren ikke har tilgang på. Det hun sier, er ikke noe hun gjør eller planlegger å gjøre, det 

er noe det er mulig å gjøre, kanskje. «Il me semble que» og «sans doute» burde tilført 

hypotesen mer etos, ettersom det virker som om fortelleren snakker om noe hun er sikker på. 

Samtidig undergraves denne sikkerheten ved at hun ikke later til å snakke av erfaring.  

Hvorfor tar ikke fortelleren fatt på det arbeidet hun vet er nødvendig for å bli kvitt traumene? 

Vil hun ikke overvinne dem? Å skrive er å viske ut, men når man først har visket ut, er arket 

blankt og man må starte på nytt. Det kan i seg selv være skremmende, og Carol J. Murphy 

bemerker hvordan havneområdet i Quillebeuf ligner et blankt, linjert ark, og hvordan det til 

stadighet refereres til et blått-på-hvitt-motiv som gir assosiasjoner til blått blekk på et hvitt 

ark. Navnet Quillebeuf gir assosiasjoner til det engelske ordet for fjærpenn: «quill» (1987, 

540). Brian Stimpson tolker dette blekk-og-papir-lignende havneområdet som et ustabilt og 

usikkert sted, hvor alt virker provisorisk og dermed utrygt. Til tross for det vanemessige ved 

fortellerens tilværelse, innbyr ikke atmosfæren til å rette blikket mot fremtiden: «Mais ni ces 

habitudes, ni les mouvements familiers du bac, des gens et des eaux du fleuve ne semblent les 

toucher; au contraire, ils sont entourés d'un silence et d'une attente menaçante» (Stimpson 

2000, 131). En trussel synes å ligge over dem. Fremtiden er usikker, og å skulle ta fatt på den 

er ikke noe fortelleren tør å begi seg ut på.  

Som tidligere nevnt kobler Murphy frykten for å skrive til en frykt for døden gjennom å gjøre 

noe endelig og håndfast, som en avsluttet bok. Jeg velger heller å forstå dette som en frykt for 

å leve. «C’est vrai que la mort n’efface rien», sier partneren (23), og antyder det samme: 

døden visker ikke ut, den bare avslutter. Å fortsette å leve uten traumer er ikke noe fortelleren 

kan se for seg. Døden er tenkbar, men hun kan umulig se for seg et «vanlig» liv. Hennes evne 

til å se for seg å skulle leve uten traumene strekker seg til å diskutere hva skrift er. Romanen 

ender i en kaotisk og fragmentert monolog fylt med motsigelser og abstrakte ideer om 
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hvordan man bør skrive. I denne opptattheten av skriften skimtes mulighetene for og viljen til 

å overvinne og overleve traumene, selv om den retrospektive fortelleren ikke synes å ha fulgt 

sine egne råd. Julia Kristeva ser ingen mulig helbredelse i Duras’ tekster, hvor hun ser 

sykdommen og språket så tett knyttet sammen at det ikke er noen utvei, verken for forteller, 

romanpersoner, forfatter eller leser. Selv om jeg for så vidt er enig med Kristeva i at det er 

gjennom denne klossetheten, eller usikkerheten som jeg i denne analysen har kalt det, at 

Duras er forbundet med traumene (sykdommen hos Kristeva), er jeg mindre pessimistisk i 

min lesning. Jeg ser ikke forbindelsen med traumene som en nødvendig melankolsk 

fortapelse, et perspektiv jeg tar med meg videre til neste kapittels undersøkelse av språklig 

konstruering innad i romanen. Om en narrativisering av traumene ikke skjer, gir forsøket på 

narrativiseringen et lite håp. En frykt for et nytt og fremmed liv er, om ikke annet, en 

følelsesmessig tilknytning til et slikt mulig liv. 
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3. Narrative nivåer: en estetisk kompleks 

traumefremstilling 

 

Arbeidet med å bearbeide og overvinne traumer handler om å organisere minner gjennom 

språket, slik at den traumatiserte igjen klarer å skille mellom fortid og nåtid. Emily L. 

diskuterer eksplisitt hvordan skriften kan dempe smerter og holde vonde erfaringen på 

avstand, slik jeg antydet i forrige kapittel. Å skrive er å flytte smertene fra tankene og over på 

papiret, og fortelleren understreker hvordan det å skrive er å viske ut og erstatte (23). Hun 

annonserer at hun har tenkt til å skrive sitt og partnerens forhold, «[j]e vous ai dit que j’avais 

décidé d’écrire notre histoire» (21), og antyder at det ikke har vært enkelt: «Certaines fois, 

quand nous parlons ensemble, c’est aussi difficile que de mourir» (23). Hun skriver faktisk 

ingenting i romanen, men vi legger likevel merke til at hun forteller en historie fra start til 

slutt. Den omtaler verken barndommen hennes eller forholdet til partneren eksplisitt, selv om 

de har mange likhetstrekk. Historien er den hun dikter opp og fremfører for partneren, den 

som handler om det engelske paret som sitter overfor dem i baren i Café de la Marine.  

Den oppdiktede historien har mange fellestrekk med rammefortellingen, og det er en tydelig 

parallell mellom fortelleren og partneren på den ene siden og det engelske paret på den andre, 

slik partneren også bemerker: «Vous vous ressemblez, elle et vous» (131). Begge parene 

består av en skrivende kvinne som er betydelig eldre enn sin mannlige motpart: «Ce qu’on 

voit, c’est qu’elle est sensiblement plus âgée que lui» (20). Misforståelse og uenighet oppstår i 

begge tilfellene som følge av ulike meninger knyttet til hva skriving og litteratur er. Begge par 

lever for det meste isolert fra omverdenen i sin tosomhet; fortelleren og partneren tilbringer 

dagene enten alene i huset sitt eller sammen på tur til Quillebeuf; det engelske paret reiser 

verden rundt, bare de to om bord i en båt. I tillegg har begge kvinnene et traume de tynges av; 

fortelleren hjemsøkes av barndommen i koloniene; den engelske kvinnen har henfalt til 

depresjon etter å ha mistet et barn i barsel.  

Er den oppdiktede historien om Emily L. og kapteinen den historien fortelleren kunngjør at 

hun skal skrive? Hva er i så fall denne fortellingens funksjon? Og hva er forholdet mellom 

den engelske kvinnen, hennes fiktive dobbeltgjenger Emily L., og fortelleren?
18

 Er den 

                                                 
18

 I romanen omtales kvinnen i baren som «la femme», «la femme du Captain», «la femme du bar» eller bare 

«elle» helt frem til det punktet på det hypodiegetiske nivået hvor vakten gir henne et navn – Emily L (mer om 
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engelske kvinnen i baren kun en motivasjon for fortelleren til å fortelle sin egen historie? Er 

det kun en parallell eller analogi? Eller er forholdet mellom rammefortellingen og det 

hypodiegetiske nivået mer komplekst enn som så? Dette er spørsmål jeg forsøker å besvare i 

dette kapittelet. 

Som sagt sliter begge kvinnene med traumer, men disse er svært ulike. Emily L. sitt traume 

stammer fra en helt konkret hendelse: Datteren hennes døde under fødselen. Fortelleren er 

traumatisert på grunn av barndommen i kolonien, hvor hun var vitne til vold og grusomhet. 

Der det ene traumet er sterkt personlig, kobler det andre seg til et kollektivt historisk traume. 

Det er ingen tvil om at begge er grusomme opplevelser på hvert sitt vis, og at kvinnene er 

dypt preget av dem. Desto mer merkverdig er det at traumenes opphav sjelden omtales. Begge 

kvinnene er opptatt av å konstruere et narrativ eller skrive, men det de skriver handler ikke 

eksplisitt om de traumatiserende hendelsene. Fortelleren vil skrive om sitt forhold til 

partneren, eller hun dikter opp en muntlig fortelling om det engelske paret i baren. Emily L. 

skriver om lyset enkelte vinterdager, eller hun skriver et mystisk kjærlighetsbrev til vakten. 

Hvordan disse fortellingene og tekstene likevel handler om traumer gjennom fokalisering, 

stemme, stil og indirekthet er dette kapittelets overordnede spørsmål.  

Hittil har mine analyser fokusert på hvem fortelleren er som traumatisert subjekt. Hvordan 

hun som fortellende jeg og agerende hovedperson uttrykker seg, vitner om at 

narrativiseringen er vanskelig, om ikke umulig. I dette kapittelet handler det om narrasjon, 

konstruksjonen av et narrativ (Rimmon-Kenan 1994, 2). Samtidig utvider jeg spørsmålene jeg 

stiller til å inkludere skrifttematikken generelt, ettersom det er skriving, ikke muntlig 

fortelling, som blir eksplisitt diskutert i romanen. Hva man skal skrive, om det er fakta eller 

fiksjon, poesi eller prosa, skildrende eller fortellende, er det aldri spørsmål om i romanen, og 

det er derfor vanskelig å skulle si noe overordnet om hva slags type fortelling eller tekst som 

eventuelt kan bearbeide traumer. Forteller-hovedpersonen dikter opp en muntlig og realistisk 

handlingsdrevet fortelling, og antyder at det er selvbiografisk; Emily L. skriver lyriske dikt og 

et fragmentarisk brev. På grunn av deres ulike form, stil og medium behandler jeg de ulike 

«tekstene» relativt separat. Det sentrale spørsmålet er uansett hvorvidt de innebærer en 

helbredelse eller om de snarere er et uttrykk for traumene.   

                                                                                                                                                         
dette i kapittel 4). Heretter brukes dette navnet om henne på det hypodiegetiske nivået, mens hun fortsatt 

betegnes som «elle» i rammefortellingen. I min analyse prøver jeg å opprettholde dette skillet ved å bruke 

betegnelsen «den engelske kvinnen» om kvinnen i baren på det diegetiske nivået, og «Emily L.» om kvinnen på 

det hypodiegetiske nivået. Iblant er et slikt skille lite hensiktsmessig eller til og med forvirrende i mine analyser, 

og jeg presiserer da hvem av de to kvinnene jeg omtaler eller hvorfor jeg omtaler dem som én.  
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I dette kapittelet undersøker jeg forholdet mellom de to kvinnenes traumer og hvordan de 

gjennom fortelling og skrift lykkes eller mislykkes i å bearbeide dem. Jeg vil i hovedsak ta for 

meg forholdet mellom de narrative nivåene. I en undersøkelse av det hypodiegetiske nivåets 

funksjon i teksten, ser jeg på hvordan narratologiske begreper kan være nyttige for å forstå 

den sammensatte fremstillingen av traumene i teksten. Samtidig argumenterer jeg for at 

fremstillingen av traumene overskrider det som kan forstås gjennom slike begreper, og 

utvikler en idé om estetisk kompleksitet som en form for traumefremstilling. Deretter følger 

en fortellerteknisk analyse, hvor jeg ser på endringen i fokalisering og stemme i overgangen 

mellom de narrative nivåene. Jeg leser klisjeen opp mot dissosiasjonsbegrepet, og diskuterer 

hva stilen har å si i bearbeidelsen av traumene. Videre analyserer jeg den kroppslige 

fremstillingen av Emily L. sine traumer. Jeg spør hva slags muligheter for helbredelse som 

ligger i at hun og fortelleren fremstår som speilbilder av hverandre, hvor den enes traumer 

fremstilles gjennom kroppen, mens den andres fremstilles gjennom blikket og stemmen alene. 

Etter å ha sett på fortelleren som forteller
19

 og forholdet mellom de to kvinnene, vil jeg 

avslutningsvis undersøke Emily L. som forfatter. Hvordan er diktet og brevet hun skriver 

bilder på traumer?  

 

Det hypodiegetiske nivåets funksjon 

Det største problemet med å skulle forklare hva forholdet mellom fortelleren og Emily L. er, 

blir utløst av spørsmålet om hvorvidt historien om Emily L. og kapteinen er den samme 

historien fortelleren proklamerer at hun vil skrive om sitt forhold til partneren eller ikke. 

Fortelleren kommenterer selv forholdet mellom alle romanens nivåer: «Non… ce que j’écris 

en ce moment, c’est autre chose dans quoi elle serait incluse, perdue, quelque chose de 

beaucoup plus large peut-être… Mais elle, directement, non, c’est fini… je ne pourrai 

plus… » (22–23). Selv sier hun at det ikke er den samme historien, men utover dette later hun 

ikke til selv å forstå nøyaktig hvor hun vil med det hun forteller. Er historien om Emily L. og 

kapteinen en del av den historien hun har med partneren sin? Eller er det historien om henne 

og partneren som er en del av historien om Emily L. og kapteinen? Hva er den egentlige 

historien? Å skulle finne svaret er ikke noe som interesserer henne. 

Hypodiegetiske nivåer kan forholde seg til det diegetiske nivået på ulikt vis. Forholdet 

mellom nivåene kan gjerne deles inn i tre typer funksjoner slik Shlomith Rimmon-Kenan 

                                                 
19

 I motsetning til fortelleren som romanperson, slik jeg gjorde i forrige kapittel. 
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presenterer det (1994, 92). Den første er en forklarende funksjon (explicative function), hvor 

det hypodiegetiske nivået for eksempel presenterer fortidige hendelser som leder opp mot det 

som skjer på det diegetiske nivået. Det forklarer hvorfor ting har blitt som de har blitt. Den 

andre er en tematisk funksjon (thematic function), hvor det er et analogisk forhold mellom de 

diegetiske nivåene, for eksempel gjennom likheter eller kontraster. I denne kategorien inngår 

også begrepet mise en abyme, hvor analogien mellom nivåene grenser mot identitet (93). Den 

tredje funksjonen er en handlingsdrivende funksjon (actional function), hvor det å fortelle i 

seg selv driver handlingen frem (92). Rimmon-Kenan påpeker hvordan flere av funksjonene 

ofte gjør seg gjeldende samtidig. Jeg vil påstå at det er tilfelle i Emily L. I det som tidligere er 

gjort av analyser av romanen, har en slik sammensatt forståelse av forholdet de to nivåene i 

mellom vært lite utforsket. 

Ut ifra Rimmon-Kenans definisjon, har det hypodiegetiske nivået i Emily L. en forklarende 

funksjon, ettersom det fremstiller forhistorien til det engelske paret i baren. Samtidig er det 

ikke den faktiske forhistorien, men en oppdiktet fortelling. Det forklarende aspektet svekkes 

ytterligere av at paret i baren virker som et påskudd for å fortelle en historie snarere enn at 

leseren krever en forklaring for å forstå handlingen i romanen. De to andre funksjonene virker 

derfor å passe bedre, men heller ikke disse kan alene forklare forholdet.  

Umiddelbart er det den tematiske funksjonen som utpeker seg som beskrivende for Duras’ 

roman. Det er, slik jeg har påpekt, mange likheter mellom nivåene, og det overordnede 

spørsmålet er om det er den samme historien fortalt på to ulike måter. Begge handler om 

kvinner med traumer og om deres forhold til mennene. Likheten er likevel ikke så stor at jeg 

vil kalle det en mise en abyme. Carol J. Murphy har foretatt en lesning av Emily L. hvor hun 

nærmest utelukkende vektlegger den tematiske funksjonen. Hun leser det som en del av et 

fordoblingsspill som hun også ser ut over romanens grenser: «[L]e ‘je’ de la narratrice est 

doublé (implicitement) de celui de Duras et le ‘vous’ du compagnon de celui d’Andréa. De 

même, l’histoire qu’ils se racontent se double d’une autre histoire, celle d’Emily L. et le 

Captain» (2005a, 76). Murphy vektlegger hvordan tre par speiler hverandre, og hvor det ikke 

bare er fortelleren, partneren, Emily L. og kapteinen som inngår i en slik fordobling; romanen 

alluderer også til forfatteren Marguerite Duras og hennes partner Yann Andréa. Historien om 

det engelske paret er i denne tolkningen en tematisk forsterkende dobling av 

rammefortellingen. Romanen som helhet er en tilsvarende speiling av selvbiografiske 
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aspekter ved Duras’ liv, en lesning jeg i Duras’ tilfelle oppfatter som begrensende.
20

 

Funksjonen til historien om det engelske paret er i dette henseende indirekte å fortelle om 

fortelleren og partneren. 

Det hypodiegetiske nivået i Emily L. har også en handlingsdrivende funksjon. Romanen 

handler nettopp om en som forteller en historie. Foruten selve fortellerhandlingen og 

samtalene rundt det å skrive eller fortelle, er det ikke mye plot å snakke om på det diegetiske 

nivået. Der er historien nærmest strippet for annen handling, i motsetning til det 

hypodiegetiske nivået, som er en spennende kjærlighetshistorie. Maud Fourton fremhever den 

handlingsdrivende funksjonen som den mest sentrale i sin analyse av romanen. Hun leser 

romanen som en historie om det å ikke klare å skrive: «De prime abord, elle subvertit son 

impossibilité d’écrire grâce au récit qui met en scène le Captain et sa femme, et s’appuie sur 

un entrelacs très serré de ressemblances» (2007, 51). Den oppdiktede historien er først og 

fremst en måte å unngå å bli konfrontert med skrivesperren. I likhet med Murphy ser Fourton 

paralleller mellom parene, men i Fourtons lesning er likhetene sekundære: «Mais, à vrai dire, 

ce récit lui est moins l’occasion d’écrire simplement sa propre histoire que celle d’écrire son 

empêchement à l’écrire» (51). Historien om Emily L. og kapteinen er i denne lesningen kun 

en fortellerakt, hvor selve innholdet ikke er av større betydning.  

Felles for begge disse lesningene er hvordan fortellingen om det engelske paret først og 

fremst har en støttefunksjon i forhold til rammefortellingen, og til og med sammenlignet med 

ekstratekstlige forhold. Romanen heter Emily L., så jeg spør derfor: hvor er Emily L. i disse 

lesningene? Murphy og Fourtons lesninger byr på interessante refleksjoner rundt forholdet 

mellom fortellerhandlingen og det som blir fortalt, men jeg opplever at begge lesningene 

likevel henfaller til en reduksjon og nedvurdering av det hypodiegetiske nivået i romanen. 

Jeg vil foreslå en tredje måte å forstå historien om Emily L. og kapteinen sin plass i romanen 

som helhet på, hvor det å lese romanen ut ifra et traumeperspektiv åpner opp for en ny måte å 

forstå dette forholdet på. Ved å benytte meg av en idé om estetisk kompleksitet, vil jeg 

forsøke å se de to fortellingene ikke utelukkende som speilinger av hverandre eller paralleller, 

men snarere som komponenter som til sammen skaper en kompleks og utvidet fremstilling av 

traumer. Hypodiegetiske nivåer er per definisjon underordnet det diegetiske nivået (Rimmon-
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 Jeg argumenterer for dette i introduksjonskapittelet, hvor jeg i stor grad stiller meg bak Vicky Mistaccos 
kritikk av biografiske lesninger av Emily L.  
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Kenan 1994, 91), men jeg vil lese romanen på en måte hvor det hypodiegetiske nivået ikke er 

underordnet i betydningen mindre viktig eller sekundært.  

Begrepet estetisk kompleksitet, som danner rammeverket for dette kapittelet, henter jeg fra 

Unni Langås’ Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. Det utgjør et av hennes 

hovedsynspunkter på hva traumelitteratur er.
21

 Hun skriver at det er litteraturens fortrinn at 

den ikke behøver å sannsynliggjøre i historisk eller psykologisk forstand, men heller kan 

fremstille et traume «som en kjerne med mange forskjellige dimensjoner» (2016, 178). Én 

person kan være offer for flere traumer, eller gamle traumer kan bli vekket til live av nåtidige 

hendelser; mange personer med traumer kan opptre i samme litterære tekst eller teksten kan 

gjennom intertekstualitet henvise til traumer utenfor tekstens rammer. Traumelitteraturens 

estetiske kompleksitet er med på både å utvide og å komprimere traumets betydning (Langås 

2016, 177). 

Langås bruker estetisk kompleksitet som et samlebegrep for en rekke trekk hun har registrert 

gjennom lesning av tekster som kan kalles traumelitteratur. Jeg vil utvide begrepet til ikke 

bare å være en samlebetegnelse, men et begrep som betegner en viss type traumelitteratur. 

Der Langås ser på for eksempel intertekstualitet som et eksempel på estetisk kompleksitet, ser 

jeg på det som noe som kan inngå i begrepet, men som ikke alene sørger for en estetisk 

kompleks fremstilling av traumer. Emily L. inneholder en rekke intertekstuelle referanser, 

både til historiske hendelser, kanoniserte forfattere og Duras’ egne tekster, som blant andre 

Murphy har gitt grundige analyser av i en rekke artikler (se for eksempel Murphy 2005a). Jeg 

vil derfor ikke vie større plass til en undersøkelse av disse, selv om de absolutt inngår i en 

estetisk kompleks traumefremstilling. De danner et tematisk bakteppe med referanser til 

Holocaust og kolonitiden, og traumenes repetitive natur understrekes gjennom referansene til 

Emily Dickinson og Henry James (se Murphy 1991). Det samme gjelder for hvordan Duras 

gjenskriver og omskriver egne tekster, hvor Duras eller den implisitte forfatteren ikke later til 

å klare å slutte å gjenoppleve traumene. Ettersom intertekstualiteten er så nøye beskrevet 

tidligere, vil jeg ikke vie den større plass, men vil heller nevne den der det er aktuelt.  

I min forståelse av en estetisk kompleks traumefremstilling ligger det at teksten vekker en 

rekke spørsmål knyttet til blant annet hva traumer er litterært, hva slags muligheter språk har 
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 Langås bruker betegnelsen «synspunkter» om de kjennetegnene på traumelitteratur som hun presenterer. Ved å 

bruke dette ordet og ikke kjennetegn, indikator e.l., viser hun hvordan dette er observasjoner hun har gjort uten å 

presentere dem som endelige kategorier. De er ikke etablerte sjangerkarakteristikker, hvilket heller ikke ville 

være enkelt å skulle etablere ettersom traumelitteratur ikke er en sjanger. Snarere er det et samlebegrep på en 

rekke typer litteratur som tematiserer en eller flere traumeerfaringer. 
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til å representere traumer og om språket er et virkningsfullt middel for å overvinne traumene. 

Dette gjør tekstene gjennom å fremstille et mangfold av traumeerfaringer og/eller et mangfold 

av traumerepresentasjoner, hvor samspillet utfordrer en enhetlig idé om hva traumer kan være 

i litteraturen. Fortelleren i Emily L. uttrykker selv hvordan hun skaper mening gjennom det 

flerstemte: «Je crois tout ce que vous dites, les choses les plus fausses, vos mensonges. Je 

crois à la totalité de ce que vous exprimez, à toutes vos paroles, à vos distractions, à vos 

imbécilités. Et même à votre sincérité transcendantale au milieu de ce fatras, j’y crois» (26). 

Kompleksiteten ligger nettopp i mangfoldet, hvor motstridende og paradoksale ideer om 

traumer motarbeider en reduksjonistisk forståelse av et fenomen som i seg selv er paradoksalt. 

Hvordan representere traumer i språk når traumer er overveldende hendelser som ikke lar seg 

uttrykke språklig? Fortelleren uttrykker selv hvordan hun skaper mening i det 

motsetningsfylte. 

Forrige kapittel er i så måte ikke en analyse av det estetisk komplekse ettersom det tar for seg 

én måte å representere traumer på. Fortellerstemmen i seg selv er ikke nødvendigvis nok, og 

en slik fremstilling av traumer alene kan ofte bli en symptomatisk etterligning av de 

somatiske og psykologiske effektene.  Det komplekse i romanen trer frem i samspillet mellom 

de narrative nivåene. Alle de tre hypodiegetiske funksjonene spiller inn her, men hver for seg 

virker de reduserende. I min analyse søker jeg å forstå forholdet mellom nivåene gjennom 

narrative begreper, samtidig som jeg gjennom en traumeorientert lesning av romanen som en 

estetisk kompleks fremstilling vil se hvordan traumefremstillingen overskrider slike begreper.  

 

Fokalisering og fortellerstemme 

Samspillet mellom fortellerens tanker og hovedpersonens utsagn viste seg i forrige kapittel 

helt avgjørende for en fremstilling av traumer innenfra. Heller enn å fortelle om traumene, er 

hele romanen fortalt gjennom fortellerens traumer slik at traumene antydes gjennom språket 

selv. Ved å fremstille flashbackene innenfra og gjennom fortellerens eget blikk og stemme, 

blir hele perspektivet preget av traumene slik at det som fortelles ikke kan skilles fra den 

traumatiserte fortellerstemmen. I overgangen fra det diegetiske nivået til det hypodiegetiske, 

skjer det en forandring. Her snakker fortelleren sammenhengende over lange partier. Selv om 

fortellingen om det engelske paret handler om traumer, er ikke fortellerstemmen lenger preget 

av traumene. Hva skjer med fortelleren, fokaliseringen og fortellerstemmen i overgangen fra 

ett narrativt nivå til et annet? 
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I begynnelsen observerer fortelleren det engelske paret og beskriver det de gjør og hvordan de 

ser ut. Beskrivelsene er registrerende. De går utelukkende på fortelleren og partneren kan se 

og høre, og er strippet for refleksjon: «Devant eux il y a les boissons des alcooliques anglo-

saxons: la Pilsen noire pour lui et pour elle le double bourbon» (17), «[e]ux aussi ils étaient 

des Anglais d’Angleterre. Quand les silences se faisaient jour dans la salle on entendait cet 

anglais qu’ils parlaient entre eux» (18). Fokaliseringen skifter fra fortellerens indre til det 

engelske paret, og forholdet mellom forteller og objekt kommer til syne gjennom at det 

fortelleren kan se og høre setter begrensninger for hva hun kan fortelle. Videre presenteres 

samtalen mellom kapteinen og vertinnen i Café de la Marine, hvor det de sier fremstilles 

gjennom direkte og indirekte tale (32–40). Fremstillingen her er i større grad mimetisk enn 

det rent registrerende (Rimmon-Kenan 1994, 109), ettersom replikkstrek og replikker i kursiv 

og på engelsk gir inntrykk av at det ikke er fortelleren som formidler talen: «Le Captain avait 

dit que la voyage s’était bien passé. Yes, we had quite a good trip» (32), «[i]l a dit: Oh… It’s 

too sad… too much» (34).
22

 Tegnsettingen er enda en måte å la teksten forsøke å gjengi 

replikkene mimetisk, hvor ikke bare talen, men også pausene, kommer frem. Det er en gradvis 

overgang fra at fortelleren er til stede i egen fortelling og en tydelig bærer av fokaliseringen, 

til at hun blir mer og mer tilslørt. Enda tydeligere blir dette der kapteinens direkte eller 

indirekte tale går over til fri indirekte diskurs: «Il a parlé de la Malaisie, de Malacca, des îles 

de la Sonde. Sonda Islands. Est-ce qu’elle avait entendu parler?» (39). Det er som om 

forteller-hovedpersonen, «je», ikke lenger er forteller, men er erstattet av en upersonlig 

forteller som like godt kan fortelle utfra kapteinens perspektiv.  

Fortelleren gjengir de andre personenes tale, men det kan til tider virke som om hun ikke 

egentlig har tilgang på det den engelske kvinnen sier. Direkte tale skaper en illusjon om 

mimesis, men når den engelske kvinnens grammatikk slår feil, blir illusjonen brutt. Et slikt 

brudd skjer når den engelske kvinnen snakker om den avdøde hunden Brownie: «Elle a 

recommencé à en parler. Brownie était un chien merveilleux, le plus charmant qu’ils aient eu, 

c’était ce qu’elle  pensait, elle. The nicest one we ever have [sic]» (140). Vi må regne med at 

den engelske kvinnen ikke ville sagt noe så grammatisk ukorrekt, og at endringen har skjedd i 

og med fortellerens gjengivelse. Det direkte aspektet forsvinner, fordi det viser seg at 

fortelleren er til stede selv der hun synes helt fraværende. Når hun gjengir det engelske parets 

tale på engelsk, er ikke dette noe mer virkelig enn for eksempel stedsbeskrivelsene. Men 

                                                 
22

 All kursivering i sitatene er som i originalen, hvor alt på engelsk er kursivert.   
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bruken av et annet språk forsterker illusjonen om showing over telling. Det er kun snakk om 

en ulik grad av mimetisk illusjon.  

Det samme gjelder når partneren snakker om det engelske paret. Lenge er det kun han som 

spekulerer og dikter opp: «Vous dites que quelque chose leur est arrivé» (42). Hver gang han 

sier noe, markeres det med «vous dites», slik at det aldri er tvil om at det er partneren som 

forteller.  Den direkte talen og den indirekte, i noen grad mimetiske, diskursen etterligner 

hvordan partneren snakker, og gir derfor inntrykk av ikke å være mediert av en forteller, men 

å være et mer direkte avtrykk av virkeligheten. I alle disse tilfellene merker vi ikke noe til den 

traumatiserte fortellerstemmen fordi romanen i disse tilfellene ikke fremstiller fortellerens 

tale, men noen andres. Likevel er det aldri slik at fortelleren forsvinner, men hun blir mer og 

mer tilslørt slik at teksten gir inntrykk av å gjengi virkeligheten på en objektiv måte. 

Annerledes er det når fortelleren selv skal dikte. I motsetning til når hun gjengir partnerens 

tale, er hun her mer tilbakeholden med å markere at det er hun som snakker. Flere steder sier 

hun «je dis» én gang, før det igjen er den ekstradiegetiske fortelleren som forteller eller vi er 

vitne til en indre monolog. Da er det vanskelig å vite om hun gjenforteller egne ord fra da de 

var i Quillebeuf, eller om det er senere tanker: «Je dis aussi qu’ils doivent passer par 

Quillebeuf avant de rentrer en Angleterre […] Où, en Angleterre? On ne sait pas. Cette année, 

les dates devaient coïncider avec celles qu’ils avaient prévues» (67). Overgangen fra der hun 

er en utilslørt forteller til å bli en slags allvitende forteller er absolutt i det historien om det 

engelske parets fortid virkelig begynner: «Je dis que le Captain n’a jamais dû tout à fait 

comprendre cette fille de l’île de Wight» (71). Herfra strekker historien om Emily L. og 

kapteinen seg over 25 sider uten avbrekk. 

Med ett er det ingenting ved fortellerstemmen som avslører at det er den franske kvinnen i 

baren (hovedpersonen) som forteller. Jeget er fullstendig fraværende, og det er snakk om en 

upersonlig tredjepersonsforteller som veksler mellom å fortelle fra kapteinen, Emily L. og 

vakten sitt perspektiv. Det finnes fire slike lengre, sammenhengende partier som befinner seg 

på det hypodiegetiske nivået (s. 71–95, s. 109–127, s. 132–136 og s. 146–151), og alle 

presenteres som fortellerens direkte tale ved at de åpner med en eller annen form for «je dis». 

Hva ligger i en slik overgang, hvor vi på den ene siden presenteres for fortellerens direkte 

tale, men hvor hun på den andre siden aldri har vært mer fraværende i fortellingen?  

Tidligere har jeg undersøkt hvordan en forventet narrativ distanse er fraværende på 

avgjørende steder i romanen. Jeg vil argumentere for at dette er tilfellet også her. Fortelleren 
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blir så engasjert både i det hun forteller og i det å fortelle i seg selv, at hun ikke kan skilles fra 

ordene sine. Fortelleren og det hun forteller om blir ett. Jeg har tidligere spurt om fortelleren 

narrativiserer de traumatiske minnene sine gjennom å fortelle om det engelske paret, hvilket 

kunne vært en plausibel tolkning ettersom traumene forsvinner fra fortellerstemmen idet hun 

begynner å fortelle om det engelske paret. På den andre siden er det å narrativisere minner å 

rekonstruere en tapt identitet. Ettersom fortellerens identitet er fraværende på det 

hypodiegetiske nivået, vil jeg hevde at det ikke er det som skjer, men at hun heller mister seg 

selv i og med fortellerhandlingen. Det er ikke snakk om en bearbeidelse av minnene, men 

snarere en fortapelse i diktningen, en dissosiativ acting out. 

Den fullstendige historien om det engelske paret i baren blir fortalt av mange stemmer, og 

iblant er det vanskelig å avgjøre hvem det er som forteller. Delvis består den av det fortelleren 

sier (både på det ekstradiegetiske og det diegetiske nivået), delvis av det partneren sier og 

delvis av det de overhører kapteinen si. I blant er det vanskelig å skille dem fra hverandre, 

fordi direkte tale går over til indirekte tale, og indirekte tale glir over i fri indirekte diskurs. 

Dermed er det en utfordring å skulle skille det «faktiske» som kapteinen sier fra det 

spekulerende eller oppdiktede fortelleren og partneren sier. Kapteinens versjon av historien 

blander seg med fortellerens og partnerens versjoner. Det er en sammensatt historie, en 

kompleks fremstilling av hva som skjedde eller kan ha skjedd med dem, uten at én versjon får 

forrang som den riktige. Usikkerheten rundt hvem som snakker og hvor og når ordene 

kommer fra, fører til at den ekte historien, i betydningen opprinnelig og sann, om kapitenen 

og Emily L. ikke finnes. 

 

Klisjeen som dissosiasjon 

Fortelleren opererer på de to nivåene som to ulike fortellere. Det skjer en dissosiasjon, hvor 

det er som om hun forteller med to separate stemmer, én som er traumatisert og én som ikke 

er det. Hun befinner seg nærmest i to verdener på én gang. På det diegetiske nivået gjør 

mangelen på narrativ distanse at hun synes å fortelle ting uten å være klar over hva hun sier, 

og det er et tydelig skille mellom hvordan hun oppfatter omverdenen og hvordan leseren gjør 

det. På det hypodiegetiske nivået lar ikke fortelleren seg skille fra det hun forteller, og virker 

derfor fraværende. Van der Kolk og van der Hart beskriver den virkelige verden som blek i 

forhold til den traumatiske verden (1995, 177), en verden som er voldsom og umiddelbar. 

Nettopp det bleknede og det umiddelbare er beskrivende for de to variantene av fortelleren vi 
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finner i romanen. Rammefortellingen som helhet oppleves som uavsluttet. Den åpner med et 

ukjent «nous» som befinner seg i Quillebeuf, et sterilt og øde område Den avsluttes med 

fortellerens kaotiske enetale, hvor hun henvender seg til partneren uten å få svar. Resten av 

fortellingen om fortelleren og partneren er minimalistisk og uten noe tydelig plot, hvor 

karakterene er navnløse og vi får ikke vite annet om dem enn det de selv forteller, men vi aner 

at det er mer til historien. Sammenlignet med spenningen i fortellingen om kapteinen og 

Emily L. er rammefortellingen flat og blek. 

Historien om Emily L. og kapteinen er en dramatisk kjærlighetshistorie. Den er både mer 

realistisk i stilen og har et mer innholdsrikt og klisjéfylt plot enn rammefortellingen. Den har 

en tydelig åpning med fortellingen om starten av forholdet deres (71); den har en klart 

akselererende handling, hvor konflikten rundt Emily L. sine dikt står sentralt; den har flere 

vendinger og høydepunkter, blant annet når kapteinen brenner brevet (86) og når Emily L. og 

vakten kysser hverandre (118); den har en avslutning hvor Emily L. er forsvunnet på havet og 

vakten tenker at han alltid vil elske henne (151). Dragningen mellom diktningen og 

kjærligheten, og mellom kapteinen og vakten, fører handlingen fremover. Klisjeene gjør at det 

hypodiegetiske nivået skiller seg sterkt fra rammefortellingen: et dikt som brennes i 

hemmelighet, et par som flykter til sjøs for å unnslippe sine ekteskapelige problemer, en mann 

som reiser verden rundt bare for å få et glimt av kvinnen han elsker. Også hva personene 

gjelder, byr fortellingen om kapteinen og Emily L. på noe helt annet enn rammefortellingen. 

Bildet fortellingen danner av de involverte er lite sammensatt: Emily L. er en mystisk, trist og 

vakker kvinne; kapteinen er en sjalu ektemann som forguder sin kone; vakten er den 

fremmede som forstår henne bedre enn noen andre før har forstått henne.  

På den ene siden er de to fortellingene helt avhengig av hverandre. Hovedhandlingen på det 

diegetiske nivået er at fortelleren dikter opp, og slik skaper det hypodiegetiske nivået. På den 

andre siden oppleves de to nivåene som helt adskilt gjennom endringen i stil og tone, og 

hvordan fortelleren er sterkt tilstedeværende som fokalisator og stemme på det diegetiske 

nivået, mens hun er så godt som usynlig på det hypodiegetiske. Vekslingen i nærvær vitner 

om hvordan fortelleren på den ene siden kan være skapende og leve seg fullstendig inn i det 

hun forteller, og på den andre siden være adskilt fra det hun skildrer og kun evne å registrere 

omverdenen. Den dissosiative fortellermåten, hvor hennes egen fortelling synes å være 

skjøvet til side, er en form for acting out av traumene. I stedet for å fortelle om egne traumer, 

lever fortelleren ut traumene gjennom å fortape seg i en annen historie enn sin egen. Slik blir 



52 

 

det å fortelle i seg selv en handling som viser traumene gjennom at fortelleren forsøker å ta 

avstand fra deres effekt. 

Romanen gir ingen svar på hvilken av de to stilene som best egner seg til å fortelle en historie 

om traumer. Den ene stilen er postmoderne, registrerende, ordknapp og åpen, mens den andre 

er realistisk, rik på handling og beskrivelser, og oppleves som fullendt. «Vivre l’amour 

comme le désespoir […] Fuir de partout comme les criminels» er fortelleren og partnerens 

slagord for fortellingen om det engelske paret (40), uten at de reflekterer over disse klisjeene. 

Nettopp det klisjéfylte virker å egne seg godt for dissosiasjonen. Dette fordi klisjeen belager 

seg på fraser eller motiver som har blitt gjentatt og overbenyttet helt til de har mistet sitt 

innhold. Fortelleren kan forsvinne i kjærlighetshistorien fordi hun kan spille på litterære typer 

og klassiske plot. Hun trenger ikke være en tilstedeværende forteller som står til ansvar for 

historien. Den skriver seg nærmest av seg selv. Slik bryter historien om Emily L. og kapteinen 

med forestillingen om at det ordnede narrativet veien vekk fra traumene.  Som 

førstepersonsforteller og «je» klarer hun ikke å organisere et narrativ; som tilslørt 

tredjepersonsforteller later hun til å klare dette, men da forsvinner hun som subjekt. Bruken av 

klisjeer understreker hvordan det ikke går an å uttrykke traumene i direkte språk. Det kan 

tolkes som en måte å gi opp troen på språket. Språkets tilkortkommenhet når det gjelder å si 

noe om traumer forsterkes og overdrives ved at fortelleren formulerer innholdsløse språklige 

konvensjoner. Den tilsynelatende handlingsfylte spenningshistorien sier kanskje først og 

fremst at den tradisjonelle realistiske stilen, tross dets tydelige episke og narrative karakter, 

heller ikke kan formidle en traumeerfaring.  

Et interessant aspekt ved overgangen fra den ene stilen til den andre er hvordan fortelleren 

selv ikke synes å kunne velge hvilken hun benytter seg av. Overgangen er abrupt, og når hun 

først forteller på én måte kan hun ikke veksle til den andre. Dette viser seg blant annet når 

partneren ber henne om å fortelle mer, og hun svarer «[j]e vous dis que je ne sais presque plus 

rien» (146). Hun er like mye forteller på begge nivåene, og hun er like mye traumatisert 

forteller, men traumenes effekt utspiller seg på ulike måter. Som ekstradiegetisk forteller er 

det en mangel på logikk som markerer henne som traumatisert; som diegetisk forteller er det 

den sammenhengende, logiske fortellingen hvor hun selv ikke lenger eksisterer som gjør at 

fortellingen oppleves som en dissosiasjon fra den virkelige verden. Slik blir både traumenes 

forvrengende tilstedeværelse og deres absolutte fravær måter å fremstille dem på.  
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Den absolutt subjektive traumeerfaringen 

Det er ikke alltid like enkelt å avgjøre om det som blir fortalt utgjør en del av det diegetiske 

eller det hypodiegetiske nivået. Er det fortelleren som dikter, eller nøyer hun seg med å 

registrere det kapteinen sier? Iblant presenterer fortelleren det på en slik måte at beskrivelsene 

nærmest plasserer seg et sted midt imellom observasjon og diktning. I et parti befinner vi oss i 

baren i Café de la Marine, men beskrivelsene henspiller på det hypodiegetiske nivået. 

 

Lui, le Captain, il la regarde à tout moment ; elle, non, elle ne le fait plus de personne. 

Lui, en réalité, il ne la quitte pas des yeux, jamais. Il l’aime encore de toute sa force 

sexuelle. Elle, non ; elle, elle est déjà engagée ailleurs, un peu dans la mort, un peu 

dans le rire aussi et dans Dieu sait quoi encore. Alors elle n’a plus assez de forces pour 

d’elle-même choisir un homme. Mais chaque soir elle le laisse faire. Fourrager à son 

aise dans son ventre et jouir avec les pin-up des îles. Il achète les magazines sur le port 

de Singapore. (97) 

 

Overgangen er flytende fra det helt konkrete bildet av paret i baren til ren diktning om deres 

seksualliv. I motsetning til de lengre partiene hvor fortelleren er helt oppslukt av historien, er 

hun her litt i baren, litt i fantasien. Det skinner gjennom at hun dikter opp, hvilket sjelden er 

tilfelle når hun bryter tvert med det diegetiske nivået og trer ned på det hypodiegetiske. Den 

usikre overgangen vitner om at hun selv ikke helt vet hvilken forteller hun forteller som. Hun 

tror selv hun bedriver ren observasjon, men glir over i en dissosiativ acting out av traumene 

gjennom å fortelle. 

I disse partiene later fortelleren til ikke å klare å plassere seg selv ettersom hun ikke klarer å 

skille mellom de to narrative nivåene. Det kan minne om hvordan traumeofferet ikke klarer å 

skille mellom nåtid og de påtrengende flashbackene fra fortiden. Denne usikkerheten 

manifesterer seg enda tydeligere idet det for første gang er en form for interaksjon mellom de 

to parene som sitter vis-à-vis hverandre i baren. Fortelleren spør kapteinen om hans kones 

fornavn, og med ett skifter perspektivet.  Vi befinner oss fortsatt på det diegetiske nivået, hvor 

fortelleren normalt sett er en førstepersonsforteller. I kontakt med kapteinen veksler det til en 

tredjepersonsforteller: «Il sourit, il est intimidé. La Française lui fait signe. Elle lui demande 

tout bas comment s’appelle sa femme, son prénom. A voix très basse lui aussi, le Captain dit 

le prénom» (107–108). Idet fortelleren bryter ut av den tosomheten hun og partneren danner, 

er det som om hun blir en annen. Hva er det som skjer i øyeblikket de to parene får kontakt?  

Fortelleren er ikke lenger bærer av fokaliseringen og heller ikke tekstens stemme. Hun er blitt 

en hvilken som helst person i romanen. Den engelske kvinnen er plutselig fokalisator og 
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fortelleren er objektet hennes: «Elle [den engelske kvinnen] a regardé cette femme qui avait 

demandé son nom […] Puis elle est repartie à regarder le sol» (108). Fortelleren er ikke lenger 

«je», men «la Française» eller «cette femme». Hun går fra å være en stemmeløs kropp til å bli 

bare kropp idet den engelske kvinnen fester blikket på henne. Den umiddelbare tilgangen til 

fortellerens tanker forsvinner, og i et lite øyeblikk er det ikke lenger gjennom fortellerens 

øyne leseren får tilgang på historien. Dermed får leseren heller ikke vite hva kapteinen sier til 

fortelleren. 

I likhet med partiene der kapteinen og Emily L. sin historie fortelles, er det som om 

fortelleren forsvinner her. De har også til felles at det ikke er noen formell markering av 

overgangen mellom der forteller-hovedpersonen er til stede i teksten og der hun plutselig ikke 

kan merkes. En mulig tolkning kunne i denne forbindelse vært at det finnes en upersonlig 

forteller som innimellom står for narrasjonen. Da kunne historien om Emily L. og kapteinen 

vært den sanne historien om det engelske paret i stedet for å være en oppdiktet fortelling.  Jeg 

mener at den tilsynelatende upersonlige tredjepersonsfortelleren også er hovedpersonen, men 

at hun i øyeblikket hun tar kontakt med det engelske paret, ser seg selv utenifra. Hun blir 

nummen overfor omgivelsene. Slik hun i fortellerhandlingen blir så oppslukt av sine egne ord 

at hun forsvinner fra dem, blir hun her revet ut av isolasjonen. Når hun først bryter ut av 

rutinen og gjør noe som kan gi henne en ny type erfaring, er det som sinnet mister kontakten 

med kroppen. Dermed klarer hun ikke å ta inn over seg sanseinntrykkene.  

Jeg tolker dette skiftet i perspektiv som en opprettholder av det absolutte skillet mellom den 

traumatiserte og omverdenen. Når fortelleren forsøker å nærme seg et annet traumatisert sinn, 

en handling som krever at begge bryter ut av nummenheten, lukker begge kvinnene seg med 

ett inne i seg selv og blir til utelukkende kropp. I denne sammenhengener Arthur Rimbauds 

paradoksale formulering beskrivende: «Je est un autre». Jeget er med ett noe fremmed utenfor 

seg selv. Hvem er det i så fall fortelleren sikter til når hun sier: «Moi, la femme de ce récit» 

(14)? Er det, slik det først kan virke, henne selv? Eller er det den engelske kvinnen? 

Vekslingen i perspektiv åpner opp for et spørsmål rundt hvem dette jeget i romanen egentlig 

er.  

 

En traumatisert kropp 

Utilnærmeligheten de to kvinnene imellom vitner om det absolutt subjektive ved 

traumeerfaringen. Forskjellen mellom gjengivelsene av traumeflashbackene til de to kvinnene 
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tematiserer dette. Fortellerens flashbacks har jeg analysert inngående i kapittel 2, hvor jeg 

hevdet at forteller-hovedpersonens ulike stemmer antyder det umulige ved å skulle integrere 

fortiden i nåtiden. Flashbackene fremstilles utelukkende innenfra, hvor språket skaper en 

forvrengt virkelighetsoppfatning. Også i den oppdiktede historien om Emily L. finnes slike 

flashbacks, men ettersom denne historien fortelles i tredjeperson, blir fremstillingen av dem 

nødvendigvis annerledes. I Emily L. sitt tilfelle fremstilles traumene utenifra, hvor hennes 

bevegelser og lyder etter å ha mistet datteren i barsel er den andre siden av traumeerfaringen: 

«Elle avait crié la nuit des mots inintelligibles, elle avait appelé au secours, des noms et des 

noms d’inconnus» (81). Med perspektivet forskjøvet blir også fremstillingen av den 

traumatiserte annerledes. Fremstillingen av Emily L. sine traumeflashbacks er mer typiske 

enn fortellerens, fordi de fremstiller et anfall uten å si noe om hennes subjektive opplevelse av 

det.  

Man kan spørre om fremstillingen av Emily L. sine traumer er forenklet og kanskje til og med 

karikert i forhold til fremstillingen av fortellerens traumer. Likevel anes den type 

traumeerfaring som fortelleren opplever gjennom henvisning til uforståelige ord, rop om hjelp 

og ukjente navn. Hun befinner seg i en annen virkelighet, hvor andre ord og fremmede navn 

får betydning. Hennes rop om hjelp tyder på traumets altoppslukende kraft, og hvordan det er 

et minne hun ikke har noen mulighet til å kontrollere. Det trenger seg på uten at hun kan 

forhindre det. Fremstillingen utenifra, hvor en subjektiv traumeerfaring kun antydes, er med 

på å forsterke bildet av den traumatiserte som avsondret fra omverdenen og 

traumeflashbacken som å bli revet vekk fra én tid og ett sted og inn i en annen virkelighet.  

Nok en flashback utløses når vertinnen ved Café de la Marine spør hvor det ble av hunden 

deres: «Captain, tell me… What happened your little black dog [sic]? Le Captain a dit qu’il 

était mort. Dead» (95). Når hunden nevnes, glemmer hun at den er død og begynner å rope på 

den: «Elle, elle est toujours à chercher Brownie, elle l’appelle tout bas. Here, boy. Elle pleure. 

Puis elle oublie, elle rit à des choses qui traversent son esprit. Puis elle recommence à 

appeler» (131). Først er hun tilbake med Brownie, så glemmer hun ham helt. Hun befinner 

seg vekselsvis i to ulike virkeligheter som utelukker hverandre gjensidig. Igjen er 

beskrivelsene av flashbacken knyttet til det ytre: «Quelquefois le cri est aigu et fait taire les 

voix de la salle. Elle, elle ne s’aperçoit de rien » (131). Ropene hennes skjuler en 

gjenopplevelse av traumene som verken fortelleren eller leseren får tilgang til.  
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Traumeerfaringens absolutt subjektive karakter understrekes av hvordan selv ikke fortelleren 

har tilgang på Emily L. sine traumeflashbacks. Dette til tross for at hun selv har hatt og 

fortsatt har lignende opplevelser. Selv om det er fortelleren som dikter opp eller forteller om 

disse flashbackene, er de utilgjengelige for alle andre enn Emily L. Ved å fremstille traumene 

både fullstendig fra innsiden (fortelleren) og fullstendig fra utsiden (Emily L.), understreker 

romanen hvordan de traumatiske minnene er utilgjengelige for alle andre enn den 

traumatiserte.  

Vekslingen mellom det indre og det ytre gjør at de to kvinnene nærmest fremstår som to 

halvdeler. Der den ene kun fremstilles som en kropp, er den andre ikke annet enn en stemme 

og et blikk. I forrige kapittel undersøkte jeg en apati i fortellerstemmen, hvor traumenes 

virkning på fortelleren skaper en avstand mellom henne og omverdenen ved at sansene sløves. 

Hun sanser kun gjennom blikket, og det er i tillegg gjennom et passivt blikk. Ei heller 

reagerer hun på det hun ser, hun kun registrerer. Er det den samme nummenheten som 

uttrykkes gjennom den engelske kvinnens kropp? Hun befinner seg, sammen med 

ektemannen, midt i omgivelsene, men er likevel et helt annet sted.  

 

Ils étaient seuls. Perdus. Seuls dans l’été. Dans le désert. Perdus au milieu de la 

lumière que renvoyait le fleuve vers la place, les murs, les falaises de craie, la double 

porte du bar grande ouverte sur le dehors. Ils ne voyaient rien, personne. Ni cette 

lumière d’été. Ni ce fleuve. (17) 

 

Eux, ils ne faisaient attention à rien, à personne. On aurait pu les regarder toute la nuit 

sans qu’ils s’en aperçoivent, sans qu’ils le ressentent. (91) 

 

Det absolutte skillet mellom de to parene skaper nærmest to adskilte verdener. I likhet med 

hos fortelleren, jobber ikke alle sansene til den engelske kvinnen sammen for å skape et 

helhetlig bilde av omgivelsene. I flashbackene er alt bare sanseinntrykk, umiddelbare og 

umedierte, og kroppen reagerer derfor med å koble av visse sanser. I fortellerens tilfelle er det 

kun synet som formidler omverdenen. Den engelske kvinnen later derimot ikke til å se noe 

som helst: «Et elle qui ne regardait que le sol» (21).  

Den engelske kvinnen som fysisk manifestering av traumene vises gjennom hvordan selve 

kroppen er traumatisert. Hun er en kropp fanget et sted mellom fortiden og døden, hvor alt 

ved henne vitner om en annen tid enn nåtiden.  

 

Son corps caché est devenu visible. Il est visible qu’il est mortel. Ce corps, il est habillé 

comme une jeunesse, de nippes usées de la jeunesse, avec, aux doigts, les diamants et l’or 
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des parents du Devon. La mort est à nu sous les robes, la peau, sous les yeux aussi, sous 

leur regarde farouche et pur. (32) 

 

Hun befinner seg i ungdommen gjennom de klærne hun kler seg i, samtidig som døden og 

dødeligheten er synlig under tøyet og smykkene. Traumene vises på utsiden, hvor kroppen er 

et vitnesbyrd over traumene og smerten. Beskrivelsene viser ikke bare en traumatisert kropp; 

de viser også traumer som kropp. De fysiske aspektene ved den engelske kvinnen er en 

representasjon av den tidsmessige splittelsen traumene forårsaker, hvor fortiden ikke blir 

fortid, men hele tiden opptar nåtiden.  

Om kroppsminner skriver Langås at de er ukontrollerbare og kan føre til «sinne, angst, gråt og 

en følelse av at kroppen ikke henger sammen» (Langås 2016, 25). De synlige kroppslige 

reaksjonene er beskrivende for Emily L. sine flashbacks sett utenifra. Enda mer interessant er 

denne følelsen av at kroppen ikke henger sammen. Kroppen til den engelske kvinnen 

beskrives som om den er i ferd med å gå i oppløsning, som om den er død og allerede i en 

forråtnelsesprosess: «Elle, la femme du Captain. Regarde le sol, déjà dissimulée dans la mort» 

(43–44).  Døden begynner å ta overhånd over kroppen hennes, og den kan ikke lenger fungere 

på egenhånd: «Que, s’il était parti d’elle, elle serait morte là même où il l’aurait quittée, ça se 

voyait aussi» (20). Hun er avhengig av kapteinen for å holde kroppen oppreist og virke 

levende. 

I tillegg til at kroppen blir fremstilt som døende, bidrar fokuset på de enkelte kroppsdelene til 

å gjøre at kroppen virker usammenhengende. Beina, føttene, håret og hendene utgjør ikke en 

helhet, men er usammenhengende enheter: «Ses jambes sont encore dans l’état d’être belles… 

Ses pieds, non, ils sont très réduits, atrophiés […] Ses cheveux ont la couleur de la poussière 

[…] leurs racines sont grises» (140–141). Føttene er forkrøplede, håret grått, og selv om beina 

fortsatt er vakre, ligger deres kommende forfall implisitt i beskrivelsen gjennom ordet 

«encore». Det er bare et spørsmål om tid før også de forfaller. De enkelte kroppsdelene 

henger ikke sammen som en enhetlig kropp, og den engelske kvinnen er skilt fra de ulike 

kroppsdelene hun består av: «Aux doigts de la main gauche elle porte toutes les bagues, or et 

diamants des parents de Devon. C’est avec cette main qu’elle prend le bourbon» (141). Idéen 

om kroppen som helhet forsvinner i detaljene, og detaljene henger heller ikke sammen med 

personen «den engelske kvinnen». Hun er adskilt fra kroppen, og kroppen er fragmentert. 

Nummenheten omfatter alt ved henne og hindrer sanser, kropp og sinn fra å samarbeide om å 
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være et enhetlig og sammenhengende subjekt. Som hos fortelleren henger ikke kroppen og 

sinnet sammen. 

Her aner vi en speilingstematikk hvor de to kvinnene på ulikt vis uttrykker traumeerfaringen: 

den ene gjennom språket, den andre gjennom kroppen. Er de egentlig én person delt i to, hvor 

Emily L. representerer de ytre reaksjonene på fortellerens indre erfaring? En mulig lesning er 

at romanen kun fremstiller én kvinne, men at hun fremstilles adskilt som kropp og sinn. I en 

slik lesning er den engelske kvinnens kropp kun en ytre manifestasjon som nærmest gjentar 

fortellerens indre traumer. Da tilfører ikke den traumatiserte kroppen de indre traumene. Det 

eneste de gjør er å overforklare at fortellerens perspektiv er preget av traumer, og her er en 

beskrivelse av hvordan det kan se ut utenifra, slik at leseren ikke skal være i tvil om 

tematikken. Jeg opplever det som en forenklet forståelse og en nedvurdering av Emily L. sine 

traumer. En slik nedvurdering er malplassert når de kroppslige beskrivelsene er 

utgangspunktet for hele historien om det engelske paret. Heller enn å være den samme 

traumeerfaringen fortalt to ganger, er denne speilingen en diskusjon rundt hvorvidt en 

traumeerfaring kan eksistere utenfor traumeofferets psyke. Kan en traumeerfaring 

reeksternaliseres? Vekslingen i perspektivet viser et absolutt skille mellom den traumatiserte 

og omverdenen, og understreker traumets både altomfattende og utilgjengelige karakter.  

Jeg tolker fortellerens enorme fascinasjon for den engelske kvinnen i baren som en søken etter 

helhet, hvor kropp, sanser, tanker og følelser jobber sammen. Hun spør selv: «D’où venait la 

fascination, la grâce, ce mot de l’instant, de l’été, de ces gens ? C’est impossible de savoir. Je 

ne sais pas. Sans doute de cette humilité devant la mort, certes» (19). Fortelleren dras mot den 

engelske kvinnen: «Je dis que j’éprouve pour elle une sorte de désir» (131). Det er en 

dragning mot en fysisk manifestasjon av traumene og mot en konkretisering av fortellerens 

indre opplevelse av traumene. Ved synet av den engelske kvinnen, føler fortelleren for én 

gangs skyld noe. Hun ønsker nærmest å smelte sammen med den engelske kvinnen slik at de 

begge kan bli både kropp og sinn, og hun funderer over hvordan dette kunne utspilt seg. 

  

Je la regarde, elle, la femme du bar. Je pense que j’aurais pu prendre son bourbon et le 

boire. Elle, ou bien elle n’aurait rien vu, ou bien elle aurait vu et, comme ça lui aurait 

paru naturel, elle serait restée comme elle était à me regarder boire, à moitié endormie 

sur le tabouret du bar, un sourire très fin sur les lèvres. (96) 
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Fortelleren ser dem som om de er to halvdeler som hører sammen, og dersom hun hadde tatt 

den engelske kvinnens plass, drukket av glasset hennes, hadde det vært helt naturlig. Hvem av 

dem det er som drikker, spiller ingen rolle.  

Fortelleren tar aldri kvinnens plass, drikker aldri av glasset hennes: «Je n’ai pas pris le verre» 

(97). Hun forklarer det med at det er alkoholen som er farlig for henne, «la violence 

alcoolique» (97). Jeg tolker denne frykten for å gå sammen med den engelske kvinnen og 

sammen bli en slags helhet, hvor de er både kropp og sinn, som en frykt for helbredelse. I 

kapittel 2 argumenterte jeg for at romanen ikke bare skildrer en frykt for døden, men også en 

frykt for livet. Når fortelleren sier «Je sais mal pourquoi j’aurais fait ça, qui aurait été 

dangereux pour moi» (96), tolker jeg det som at det ikke bare er alkoholen som kunne vært 

farlig for henne, men at også det å forenes med den engelske kvinnen ikke er uten risiko. Et 

slikt møte ville kunne fjerne fortelleren som forteller av det engelske parets historie, og slik 

etablere henne som en enhetlig forteller som ikke forteller med ulike stemmer, stiler og 

fokalisering. Det innebærer ikke lenger å se verden gjennom traumene. Ettersom dette er det 

eneste hun kjenner, er det fremmed og skremmende. 

 

Traumer som tekst 

I denne analysen av forholdet mellom de narrative nivåene har fokus til nå særlig vært på 

forteller-hovedpersonen og det hun forteller. Derfra går jeg nå grundigere inn på det 

hypodiegetiske nivået, og ser på hvordan Emily L. også skaper tekst. Hvordan uttrykkes 

traumene hennes gjennom det hun skriver? Hvordan kan språk, og helt konkret skreven tekst, 

bety traumer? Jeg har undersøkt hvordan det hypodiegetiske nivået er en måte fortelleren 

spiller ut traumene sine, en acting out. I hennes tilfelle er det snakk om en type dissosiativ 

innlevelse og improvisasjon ettersom det er en muntlig fortelling. Emily L. forteller ikke, men 

hun skriver. Som vi skal se, tematiserer skriften litteraturens (og traumenarrativiseringens) 

tilblivelse på en mye mer eksplisitt måte enn fortellerens muntlige historie gjør.  

Den mest sentrale teksten i romanen er den som ikke finnes. Diktet «Winter Afternoons», som 

Emily L. skrev etter å ha mistet datteren sin i barsel, er på mange måter romanens kjerne. Ikke 

bare omtales det omtrent midt i romanen; Etter å ha blitt introdusert, er det det som i størst 

grad opptar alle romanens personer, både i rammefortellingen og på det oppdiktede 

hypodiegetiske nivået. Jeg vil i det følgende forstå diktet som en metafor for et traume, og 

dets tilblivelse og påfølgende tilintetgjørelse som et bilde på flere av utfordringene knyttet til 
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en traumeerfaring. Narrativiseringsprosessen, erindring og glemsel, språkets 

tilkortkommenhet – diktet rommer alle disse aspektene ved traumeerfaringen, og de mange 

likhetspunktene gjør at hele historien om diktet kan leses som en historie om å bearbeide 

traumer. Jeg leser den skrivende Emily L. som både et faktisk og et metaforisk traumeoffer, 

diktet «Winter Afternoons» som et bilde på forsøket på å narrativisere dette traumet, og tapet 

av diktet som en metafor for den mislykkede bearbeidelsesprosessen.  

Etter tidligere å ha skrevet regelmessig, deretter sluttet å skrive, for så å gjenoppta skrivingen 

og skrive 19 dikt, slutter Emily L. igjen å skrive. Ikke før hun har kommet over det verste 

sjokket etter datterens død, tar hun opp pennen igjen og skriver nok et dikt. Dette diktet, som 

skal bli det siste hun noen gang skriver, er diktet «Winter Afternoons», og Emily L. 

karakteriserer det selv som forskjell fra de 19 tidligere diktene: «C’était un poème d’un type 

différent» (88). Den største forskjellen er av rent praktisk art, nemlig at de 19 første diktene er 

ferdigstilt og publisert, mens det siste diktet er forsvunnet og aldri ble fullført. Fortellerens 

beskrivelse av at når noe er i en bok, er det ikke lenger noe som helst (23), ligner det den 

engelske kvinnen sier om egne tekster: «Le seul poème véritable est obligatoirement celui qui 

a disparu» (117). De andre diktene, som ble samlet og utgitt, er uten verdi: «Pour moi, ce livre 

n’existe pas» (117). Det som er ferdigskrevet er også ferdig tenkt, ferdig bearbeidet. I og med 

ferdigstillingen har hun etablert en avstand til de 19 diktene, mens diktet som aldri ble skrevet 

ferdig eller utgitt, har, i likhet med traumatiske minner, en altoppslukende kraft. Det 

forsvunne diktet er et bilde på et traumatisk minne, et minne som ennå ikke er narrativisert 

eller integrert i den viljestyrte minneprosessen (Langås 2016, 25). De 19 andre diktene kan 

derimot forstås som narrative minner. De er bearbeidet og kan hentes fram eller skyves til side 

ved behov, en aktiv og kontrollert handling som de traumatiske minnene ikke er underlagt. 

Også hva innholdet gjelder, skiller «Winter Afternoons» seg fra de 19 utgitte diktene. Den 

kanskje mest åpenbare forskjellen er at det forsvunne diktet har en tittel, i motsetning til det 

som med en samlebetegnelse kalles «les dix-neuf poésies» eller «le livre». Ettersom alle de 

andre diktene er publisert, er det bemerkelsesverdig at ingen av dem har en tittel. Heller ikke 

boken de er samlet i er navngitt, som for å markere at dens innhold er uviktig. Samtidig har 

den en tenkt tittel: «Winter Afternoons. C’aurait été le titre de la brochure aussi» (116). Det 

forsvunne diktet hadde, om innlemmet i utgivelsen, vært titteldiktet og dermed også 

gjennomsyret boken og de andre diktene. Men, dersom «Winter Afternoons» hadde blitt 

ferdigskrevet og publisert, hadde det da hatt en så stor betydning? Antakeligvis ikke, fordi det 
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er i kraft av ikke å eksistere at det får sin betydning. I kraft av ennå ikke å være ferdig omgjort 

til språk, overskygger det alle de andre minnene, de andre diktene.  

Diktene er skrevet i ulike perioder i livet til Emily L., og reflekterer dette tematisk. De 19 

første diktene, som ble skrevet over en lang periode som romanen ikke omtaler, beskrives 

som relativt like: «elle mettait dans ses poésies à la fois toute sa passion pour lui, le Captain, 

et tout le désespoir de chaque être vivant» (77). Ikke bare kan tema oppsummeres i én 

setning; den ene setningen er også beskrivende for alle 19 dikt, uten at det er nødvendig å 

skille mellom dem eller påpeke nyanseforskjeller. De er å forstå som ett dikt heller enn 19. 

«Winter Afternoons» er derimot unikt. I romanen presenteres det som en direkte følge av 

datterens død, hvor død følges av desperasjon, sorg og deretter skriving. Likevel er datterens 

død, slik kapteinen bemerker i frustrasjon, fraværende i diktet. Heller enn å beskrive det som 

faktisk opptar henne, slik hun gjorde i de 19 første diktene, skriver hun i «Winter Afternoons» 

om hvordan lyset enkelte kalde vinterdager, «[u]ne lumière d’un jaune d’iode, sanglant» (84), 

trenger seg inn gjennom de minste sprekker, uten å etterlate seg noe merke. Igjen foreligger 

det en parallell mellom diktet og en traumeerfaring. Slik et traumeoffer ikke kan gjenkalle 

traumene ved hjelp av viljen, kan heller ikke diktet eksplisitt omtale datterens død. De 

tidligere diktene var mer eksplisitte i sin tematikk fordi de ligner narrative minner, hvor 

språket i større grad evner å referere til ytre hendelser.   

Det rent formelle gjenspeiler arbeidet med å narrativisere traumene. Det er et uferdig arbeid 

som Emily L. har lagt til side for å ferdigstille ved en senere anledning. Det er i seg selv en 

billedliggjøring av en prosess med å narrativisere eller å skrive. Diktets hoveddel er ikke 

ferdig, men består av mange ulike versjoner som i sin tur er strøket ut: «Le milieu du poème, 

avec ses différentes versions, prenait la moitié de la page. Tout était raturé dans cette partie-

là» (83). Denne delen, som både er den mest essensielle og den vageste, den som handler om 

de indre forskjeller, er den det er vanskeligst å skrive ferdig. På den ene siden eksisterer det 

flere dikt side om side gjennom de ulike formuleringene. Det er derfor ikke mulig å snakke 

om ett dikt, snarere inneholder diktet utallige muligheter. På den andre siden er alle disse 

versjonene av diktet strøket ut. Overstrykningen innebærer å slette det som hadde blitt skrevet 

eller å frata det dets legitimitet. Betyr det at diktet har mange midtdeler, eller har det ingen 

midtdel i det hele tatt? I den viktigste delen av diktet eksisterer det mange versjoner parallelt, 

som alle nekter hverandre forrang. Det finnes ikke ett dikt, fordi midtpartiet både er strøket ut 

og eksisterer som mange mulige dikt. Det finnes ennå ikke én tilfredsstillende versjon av 
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diktet som kan organisere det traumatiske minnet, og dermed finnes det egentlig ikke en 

narrativisering i det hele tatt. 

Språkets tilkortkommenhet, både i forbindelse med traumer og ellers, er kjernen i diktet. 

Hovedpoenget i den delen som både er skrevet om mange ganger og strøket ut like mange, er 

språkets ustabilitet: «Il s’agissait de la perception de la dernière différence: celle, interne, au 

centre des significations» (85). Ord viser hele tiden til nye ord, mening til ny mening. Diktets 

budskap, om det finnes, er at det ikke går an å formulere noe tema eller budskap, fordi mening 

hele tiden blir forskjøvet og utsatt i språket. Ikke bare er det forskjell mellom ord som skaper 

mening; I diktet er det også en intern forskjell som er meningsskapende. Diktet uttrykker en 

idé om en ikke-binær meningsskapende prosess, hvor motsetninger, tvetydighet, paradokser 

og flerstemthet skaper et mangfold av meninger som ikke undergraver hverandre. Noe 

entydig bilde av Emily L. sine smerter kan diktet derfor aldri gi. Alt diktet kan gjøre, er å 

snakke om det umulige ved å snakke om traumer.
23

 

Utsettelsen og de indre forskjellene tematiseres gjennom en veksling mellom språk. Diktets 

kjerne blir gjengitt både på fransk og engelsk: «Sauf celle d’une différence interne au coeur 

des significations» (114), «[b]ut internal difference, Where the Meaning are» (114). Den 

engelske varianten, uttalt av vakten, skal være en ren repetisjon av den franske, uttalt av 

Emily L., men har på veien endret språk. De to setningene skal i utgangspunktet være 

identiske, men de oppleves ikke som direkte oversettelser av hverandre. I den franske fremstår 

det som om den interne forskjellen befinner seg i hjertet av meningen, mens i den engelske er 

det meningen som oppstår innad den interne forskjellen. Ulikheten mellom de to 

formuleringene, samt den minimale forskjellen mellom de to franske variantene, illustrerer 

nettopp den interne forskjellen som meningsskapende, samtidig som den viser hvordan 

språket aldri kan bli dekkende for visse erfaringer. Det viser også hvordan vakten ikke direkte 

kan gjengi det Emily L. tenker, fordi hennes traumer ikke passer inn i noe språk. Vaktens 

mening er samtidig den mest direkte gjengivelsen av diktet vi får, ettersom det kun er her det 

siteres på engelsk. Alt annet må regnes som en oversettelse, hvor også Emily L. sine ord er 

oversatt fra engelsk til fransk.  

                                                 
23

 Et av de mest kjente sitatene fra Hiroshima mon amour er «[i]mpossible de parler de HIROSHIMA. Tout ce 

qu’on peut faire c’est de parler de l’impossibilité de parler de HIROSHIMA» (Duras 1959,  9). Sitatet beskriver 

hvordan man gjennom å snakke om traumer, i dette tilfelle atombomben over Hiroshima i 1945, kommer frem til 

at man ikke kan si noe om dem. Likevel snakker de to hovedpersonene i Hiroshima mon amour om byen 

Hiroshima, men de kommer frem til at alle deres fåfengte forsøk på å si noe beskrivende kun vitner om at noen 

hendelser er for voldsomme og for grusomme til at de på en tilfredsstillende måte kan representeres gjennom 

språket.  
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Som en motpol til diktet finner vi en annen type tekst i romanen: brevet fra Emily L. til 

vakten. I motsetning til det forsvunne diktet, blir brevet skrevet ferdig, levert, og både 

personer i romanen og leseren får direkte tilgang på det. Der diktet er en metafor for et traume 

som ikke er narrativisert, er brevet en representasjon av et minne som er integrert i den 

viljestyrte minneprosessen. Ved å gi fra seg brevet foretar Emily L. en reeksternalisering av 

minnet, hvor de finnes som ord utenfor henne selv. Brevet er, i kraft av å eksistere og bli lest, 

en konkretisering av narrativiseringen. Brevet eksisterer, og det eksisterer kun ett brev, i 

motsetning til diktet som i tillegg til sin pluralitet også er tilintetgjort. Brevet har også en fast 

plass i romanen, der diktet på én og samme tid ikke finnes gjengitt i romanen og 

gjennomsyrer den.  

Om brevets innhold ikke er like konkret og enkelt forståelig er mindre viktig, for det 

fremstiller uansett en mer vellykket narrativisering. I likhet med diktet er det ikke så lett å få 

tak på hva det handler om, men selve arbeidet med å finne ord har et annet resultat i brevet: 

«J’ai oublié les mots pour vous le dire. Je les savais, et le les ai oubliés, et ici je vous parle 

dans l’oubli de ces mots […] Je suis quelqu’un d’infidèle. Je voudrais bien retrouver les mots 

que j’avais mis de côté pour vous dire ça. Et voici que quelques-uns me reviennent» (135). 

Emily L. befinner seg først i en tilstand hvor hun ikke har ordene som kan uttrykke det hun vil 

si, men i løpet av arbeidet med å skrive brevet, i løpet av narrativiseringen, finner hun dem. 

Ordene eksisterer, det gjelder bare å finne dem. Heller ikke her er datteren nevnt, så selv om 

brevet eksemplifiserer en narrativiseringsprosess hvor ordene kommer og erfaringene får 

plass i språket, er det en representasjon av prosessen snarere enn av resultatet. Brevet er i 

større grad en diktet en form for working through.  

Jeg vil hevde at det ligger i diktets vesen at det ikke lar seg forstå. Diktet viste seg umulig å 

skrive, fordi hva det omhandler – traumene etter datterens død – er noe Emily L. ikke 

eksplisitt kan omtale, og fordi hun heller ikke kan ferdigstille diktet.  Traumene lar seg ikke 

integrere i tekst eller språk, og språket selv utgjør ikke en entydig eller fullendt tekst.  Det 

finnes dermed ingenting å forstå. Det finnes ikke ett dikt eller ett svar, og når alt kommer til 

alt, finnes det egentlig ikke noe dikt i det hele tatt, for det ble tilintetgjort av kapteinen. 

Bortsett fra disse mer eller mindre praktiske årsakene til diktets uforståelighet, understreker 

diktets tematikk at en entydig mening ikke lar seg fange. Ikke bare er traumene erfaringer som 

unndrar seg språkliggjøring, men språket er også ustabilt.  
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Emily L. sier til vakten at hun ikke er interessert i den publiserte diktsamlingen fordi det 

eneste virkelige eller sanne (véritable) diktet nødvendigvis (obligatoirement) er det som har 

forsvunnet (117). Forbindelsen mellom at diktet på den ene siden er forsvunnet og på den 

andre siden er det eneste som er ekte, påstår hun at er en nødvendighet. Denne 

nødvendigheten er traumets nødvendighet. Traumene vedvarer så lenge narrativiseringen 

uteblir. Diktet er i så måte ikke traumet. Snarere er det, slik dets form og innhold blir 

beskrevet, en representasjon av forsøket på å narrativisere traumene, og et mislykket sådant. I 

det mislykkede forsøket tematiseres både det vanskelige arbeidet med å gjøre om kroppslige 

erfaringer til språk, men samtidig kommenterer diktet språkets tilkortkommenhet generelt. 

Etter å ha blitt tilintetgjort er diktet i sitt fravær en metafor for hvordan traumatiske minner 

som ikke blir bearbeidet, hjemsøker traumeofferet og blir altoppslukende. Alle de andre 

tilgjengelige diktene er helt uten betydning, de er til og med navnløse, så lenge «Winter 

Afternoons» er borte. Fortellerens traumer er mest tilstedeværende i blikket og språket 

hennes, mens hos Emily L. er det fremfor alt arbeidet med tekstene som viser hvordan hun 

ennå ikke har bearbeidet de traumatiske minnene.  

 

Romanen fremstiller ulike former for språklig bearbeiding av traumene, noen mer vellykkede 

enn andre. Den sier likevel ingenting om hva det har å si at det er snakk om ulike typer tekster 

eller fremstillinger. Er det muntlige bedre enn det skriftlige? Er poesi bedre en prosa? Må det 

en fiksjonalisering til? Sett fra et traumeperspektiv er det å skape et narrativ viktig, fordi 

bearbeidingsprosessen handler om å lage et identitetsskapende fortelling som organiserer og 

kronologiserer fortidige hendelser og skiller dem fra nåtiden. Den estetisk komplekse 

traumefremstillingen diskuterer arbeidet med å representere traumene gjennom denne 

sammenstillingen av sjangre, stiler, stemmer og perspektiv. Likevel gjenspeiler ikke romanen 

traumeforskningens tro på narrativet som veien å gå for å overvinne traumene. Den språklige 

konstruksjonen med det tydeligste narrative preget – den muntlige fortellingen – ikke er en 

vellykket working through. Både fortellerens tilsynelatende forsvinning og de motiv-, stil- og 

formmessige klisjeene antyder en resignasjon. Det later til at fortelleren har gitt opp språket 

som mulig vei ut av traumene.  

Det er snarere gjennom det lyriske og fragmentariske vi aner et håp. Diktet er riktignok 

forsvunnet, men i dets polyfoni skimtes ønsket om å finne de riktige ordene. Det samme 

gjelder for brevet, som kan sies å være innholdsløst. Likevel impliserer søkenen etter ordene 
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som kan representere traumene en søken etter livet. Samtidig bekrefter romanens slutt på 

ingen måte dette. Der det kunne virke som om det var Emily L. det var mest håp for, er det 

fortelleren som fortsatt benytter seg av ordene som uttrykksmåte helt til siste slutt. Emily L. er 

derimot en taus og immobil kropp, og synes nærmere døden enn livet. Hun gir traumene et 

nonverbalt uttrykk. Gjennom den komplekse traumefremstillingen unngår romanen å ta et 

klart standpunkt vedrørende hvorvidt helbredelse er mulig eller ikke. 
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4. Lytting: et møte mellom egne og andres 

traumer 

 

Når romanen tar opp problemstillinger knyttet til å narrativisere traumer, er det ikke 

utelukkende de indre, personlige utfordringene som dukker opp hos den traumatiserte. I 

tillegg til at romanens to kvinner sliter med å sette ord på traumene for seg selv, møter de 

motstand fra partnerne sine, som på ulike måter forhindrer dem i å uttrykke seg. Kapteinen 

brenner diktet «Winter Afternoons», mens fortellerens partner forsøker å forhindre henne i å 

skrive historien om forholdet deres. Romanen problematiserer i så måte ikke bare det å skrive 

eller å narrativisere; den tar også opp problemer knyttet til det at noen lytter til eller leser det 

som traumeofferet narrativiserer. Hva innebærer lytterrollen, både for den som forteller og for 

den som lytter? Hva slags makt har den som lytter, og hva slags ansvar? Partneren, kapteinen 

og vakten er alle lyttere eller vitner til sine respektive elskeres traumer, men de reagerer svært 

ulikt. Med betegnelsen «lytter» viser jeg ikke utelukkende til en som bruker hørselen; jeg 

bruker betegnelsen snarere som et samlebegrep som tilsvarer en type mottaker eller vitne. En 

som leser en tekst, en som lytter til en historie, overhører en samtale, eller en som observerer 

et annet menneske og skaper seg en forestilling om hvem dette mennesket er, er alle ulike 

typer lyttere eller sekundære vitner. De ulike reaksjonene til lytterne i romanen reaksjoner 

tyder på at både kunsten og traumeerfaringen kan være utfordrende å forholde seg til for alle 

involverte.  

Partneren er romanens viktigste lytter i kraft av å være det «vous» hele romanen henvender 

seg til. Han får tildelt rollen som lytter til (minst) tre historier, som grovt sett kan deles inn i 

1) historien om fortellerens traumer og de asiatiske mennene, 2) den historien fortelleren 

ønsker å skrive om deres forhold og 3) historien om det engelske paret.  Han reagerer ulikt på 

disse historiene, hvilket tyder på at han ikke innser at de på sett og vis er paralleller, eller 

snarere varianter og nyanser av én og samme historie eller av de samme traumene. Hvordan 

fortellerens kommentar om barndommen i den franske kolonien henger sammen med hennes 

ønske om å skrive, og med fortellingen om Emily L. og kapteinen, virker ikke å ha gått opp 

for ham, hvilket hans avvisende holdning tilsier. På denne måten tematiserer romanen lytting 

på mange nivåer, hvor det ikke nødvendigvis er likhetstegn mellom å lytte og å forstå. 
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Romanens første halvdel konsentrerer seg om fortellerens forsøk på å fortelle de to første 

historiene, de som eksplisitt handler om henne selv, om traumene, og om hennes behov for å 

narrativisere. Når hun forsøker å fortelle om traumene, opplever hun gjentatte ganger å bli 

avvist: «Vous n’écoutez pas ce que je dis» (13), «[v]ous ne m’avez pas regardée» (23). 

Partneren overser henne, og ved ikke å innta den lytterrollen hun forventer av ham, forhindrer 

han vitnesbyrdet: «Mais vous n’écoutiez pas. Et moi j’ai cessé d’en parle. C’en a été fini avec 

les Coréens. Ils ont cessé d’exister et pour vous et pour moi» (143). Han setter en stopper for 

samtalen, men selv om fortelleren ikke lenger snakker om de asiatiske mennene, slutter de 

ikke å eksistere for henne. I samtalen, ja, men inni hodet hennes eksisterer de som vedvarende 

traumer. Ved å nekte å lytte til det som blir fortalt, uttrykker han hvordan han ikke tar det som 

blir fortalt alvorlig. Hennes subjektive opplevelse av virkeligheten, som vi har sett ham 

utfordre henne på i kapittel 2, har ingen betydning for ham ettersom han oppfatter det som 

nonsens.  

Fortelleren uttrykker et behov for å fortelle når hun sier at det å skrive er å viske ut (23) og 

antyder der at det å narrativisere kan ha en helbredende virkning. Men i diskusjonen rundt hva 

det å skrive er, blir partneren irritert og sint.  

  

Vous ne m’avez pas regardée. Vous avez forcé le ton. La violence de votre regard 

s’est noyée dans une sorte de malheur. Vous dites : 

- Il n’y a rien à raconter. Rien. Il n’y a jamais rien eu. (23) 

 

Å påstå at det ikke er noe å fortelle er en måte å fornekte en annen virkelighetsoppfatning enn 

hans egen. Det er også en effektiv måte å sette en stopper for det som blir fortalt. Ved å hevde 

at det ikke er noe å fortelle, sier han implisitt at å skulle diskutere hvordan eller hvorfor noe 

skal fortelles, er irrelevant. Forståelse for hverandres synspunkter er ikke mulig, fordi en 

samtale om det de er uenige om ikke kan finne sted. Det går ikke an å diskutere aspekter ved 

det fortelleren vil fortelle, fordi det ikke er noe å fortelle og dermed heller ingenting å 

diskutere. Fortelleren får verken narrativisert traumene sine eller forklart hvorfor dette er så 

viktig for henne. I et siste forsøk på å nå gjennom til partneren, begynner hun å dikte opp 

historien om det engelske paret som sitter vis-à-vis dem i baren.  

Den oppdiktede historien fascinerer partneren umiddelbart, og fortelleren benytter seg av den 

nyvunne oppmerksomheten til å kommentere hvordan partneren opptrer som lytter. Særlig er 

han interessert i diktet, som er grunnen til at han for første gang virkelig lytter til det 

fortelleren sier med interesse, en endring hun legger merke til. Når hun påpeker at «[v]ous 
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avez écouté l’histoire» (89), er det derfor ikke en nøytral bemerkning, for partneren har 

tidligere vært avvisende til fortellerens forsøk på å fortelle om frykt, asiatiske menn og 

skriving. Setningen uttrykker en seier fordi fortelleren endelig har funnet en måte å snakke til 

partneren om seg selv på. Historien er en parallell til deres eget forhold, men slik jeg kom 

frem til i forrige kapittel, er det ikke én historie fortalt på to måter. Snarere er det snakk om to 

historier med flere krysningspunkter som åpner opp for en utvidet forståelse for forholdet 

mellom traumer og narrativisering gjennom skrift eller tale. Fortelleren presenterer i historien 

om det engelske paret to ulike eksempler på hvordan man kan lytte til traumer og hvordan 

man kan forholde seg til det man ikke kan forstå. På den ene siden er den engelske mannen, 

«le Captain», et eksempel på hvordan uempatisk lytting kan føre til taushet. På den andre 

siden er den unge vakten som den engelske kvinnen innleder en kortvarig romanse med et 

eksempel på hvordan man på en empatisk måte kan lytte til det uforståelige.  

Carol J. Murphy har i en av sine mange lesninger av Emily L. kalt partneren en eksemplarisk 

leser (2005a, 80). Men ut ifra de eksemplene jeg har presentert ovenfor, later han til å være 

det stikk motsatte. Vicky Mistacco mener derimot at partneren til å begynne med ligner 

kapteinen for senere å bli mer lik vakten. Hun skriver at kapteinen undertrykker sin kone 

ettersom han ikke forstår verken henne eller poesien hennes (1992, 79), mens vakten klarer å 

sette pris på det han ikke forstår (84). Mistacco presenterer det som en forskjell mellom den 

mannlige, binære tenkemåten på den ene siden, og den kvinnelige, ikke-binære på den andre. 

Den binære tankemåten skaper mening gjennom å identifisere forskjeller mellom ting, hvor 

ting er like eller ulike andre ting, og det er slik de får sin mening. Den ikke-binære 

tankemåten, som Mistacco særlig leser brevet «Winter Afternoons» som et bilde på og et 

resultat av, inkluderer mangfold i mening, hvor de interne forskjellene ikke utelukker 

hverandre (79). Murphy mener at partneren klarer å sette seg inn i denne ikke-binære 

tankegangen, og at hans deltakelse i narrasjonen er en måte å være en god leser på. I likhet 

med Murphy leser Mistacco romanens slutt som forsonende, hvor partneren kan begynne å 

forstå fortelleren utenfor en binær, reduserende tenkemåte (Mistacco 1992, 83). 

Er det en forskjell på å være en leser, i den relativt generelle betydningen Murphy og 

Mistacco opererer med, og på å være en lytter til traumer? I forrige kapittel kom jeg frem til at 

diktet «Winter Afternoons» ikke kan forstås, at det ikke skjuler et entydig svar på hvem Emily 

L. er. Jeg vil i det følgende undersøke hvordan romanens menn reagerer på dette diktet som i 

sitt vesen ikke kan forstås, og undersøker hvordan de representerer ulike måter å reagere på 



70 

 

traumer. I hvilken grad aksepterer de det de ikke kan forstå og i hvilken grad motarbeider de 

det? Dette er spørsmål jeg vil forsøke å finne svar på i dette kapittelet. 

Til å begynne med vil jeg se hva slags konsekvenser en traumeorientert lesning har for 

forståelsen av kapteinen og vakten som binære motsetninger. Her, i de tre første 

underkapitlene, følger jeg i stor grad sekundærlitteraturen som er skrevet om romanen, den 

jeg tidligere har kalt forenklende på grensen til reduserende. Grunnen til at jeg likevel velger å 

følge den i dette kapittelets første del, er at romanen synes å invitere til en slik forenklet 

lesning. Historien om Emily L. og kapteinen følger, slik jeg undersøkte i forrige kapittel, et 

tydelig handlingsforløp, karakterene er relativt flate og særlig mennene er typiske 

motsetninger. Romanen inviterer derfor til en relativt binær lesning, slik Murphy og Mistacco 

sine lesninger i stor grad handler om hvem av kapteinen og vakten partneren ligner på. Jeg vil 

derfor først se hvordan romanen på ett nivå kan sette opp en slik belærende dikotomi, for 

senere å se hvordan den på et annet nivå nyanserer og kritiserer den samme dikotomien.  

I kapittelets andre halvdel, i de to siste underkapitlene, vil jeg utfordre en binær lesning à la 

Murphy og Mistacco, hvor kapteinen og vakten reduseres til eksempler på en god en og dårlig 

lytter. Jeg vil ved å ta traumetematikken i romanen på alvor undersøke kapteinen og vakten 

som mer sammensatte, hvor deres betydning strekker seg utover den eksemplifiserende 

funksjonen som Murphy og Mistacco tillegger dem. Når jeg så spør hvordan partneren 

forholder seg til lytterne i den historien fortelleren presenterer for ham, blir det å lytte 

ytterligere tematisert. Fortelleren forteller en historie, men hva er det partneren hører? Dori 

Laub nevner mange utfordringer lytteren møter på, og de er høyst relevante i denne analysen. 

Men jeg savner svar på et spørsmål Laub aldri stiller: Hva om det å imøtekomme disse 

utfordringene går på bekostning av egen integritet og subjektivitet? Hvis kapteinen og 

partneren ikke er villige til å ta inn over seg traumeerfaringene på kvinnenes premisser, hva er 

i så fall grunnen? Jeg vil avslutningsvis argumentere for at romanen i større grad enn 

forståelse, ender i misforståelse, fordi forståelse ikke bare er noe man kan oppnå, det er også 

noe man må tåle. 

 

Å bevitne vitnesbyrdet 

Når traumene og diktet ikke kan forstås, er det fordi det ligger i deres vesen at de ikke kan 

forstås, verken av kapteinen eller av vakten. Likevel trekkes de begge mot det forsvunne 

diktets vakuum, og de forsøker begge å forstå både det og kvinnen som har skrevet det. Men i 
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sitt forsøk på å skape mening av det ubegripelige, reagerer de svært ulikt. Kapteinen reagerer 

med sinne og frykt, mens vaktens nysgjerrighet vekkes av det han ikke kan forstå. Felles for 

dem er at de er lyttere både som lesere eller mottakere av diktets vitnesbyrd, og som vitner til 

den engelske kvinnen/Emily L., hvor kroppen, talen og tausheten hennes er vitnesbyrd om 

traumer.  Spørsmål som dukker opp i deres forsøk på å forstå kvinnen de elsker, er blant annet: 

Hvor går grensen for forståelse? Går det an å sette seg inn i en annens virkelighetsoppfatning? 

Eller eksisterer det et absolutt skille mellom en selv og andre? Særlig dette siste spørsmålet 

synes å oppta kapteinen når han oppdager diktet: «Le Captain avait eu le sentiment d’être 

poignardé par la vérité. De s’être trompé sur la personne, de vivre avec une inconnue» (83). 

Har han noen gang kjent kona si? Er det i det hele tatt mulig å kjenne noen andre, vite hvem 

de egentlig er? Og har vi noe egentlig jeg? Eller er vi til syvende og sist alene med vår egen 

virkelighetsoppfatning, uten mulighet til å nå ut til andre annet enn tilsynelatende? 

Slike eksistensielle spørsmål, skriver Dori Laub, er uunngåelige i møte med et vitnesbyrd om 

traumer (1992, 72). Han hevder at lytteren til et vitnesbyrd både er vitne til traumene og vitne 

til seg selv, hvor det å lytte til vitnesbyrdet gjør at lytteren blir konfrontert med en rekke 

vanskelige spørsmål som vi i det daglige liv ikke trenger å ta stilling til. 

 

The listener can no longer ignore the questions of facing death; of facing time and its 

passage; of the meaning and purpose of life; of the limits of one’s omnipotence; of 

losing the ones who are close to us; the great question of our ultimate aloneness; our 

otherness from any other; our responsibility to and for our destiny; the question of 

loving and its limits; of parents and children; and so on. (72) 

 

De store filosofiske og eksistensielle spørsmålene han nevner, antyder at å være lytter til en 

fortelling om traumer, i likhet med å fortelle om dem, er en krevende oppgave. Likeens er det 

en viktig oppgave, og Laub understreker lytterens betydning ved å kalle posisjonen en 

«enabler of the testimony» (58). Vitnesbyrdet er ingen monolog, og kan derfor ikke skje uten 

en tilhører, skriver han videre. Det er et samarbeid mellom den traumatiserte og lytteren, hvor 

lytteren spiller en aktiv rolle. Det er ingen indre monolog. Den negative betegnelsen 

innebærer både hvordan vitnesbyrdet faktisk må fremføres, enten skriftlig eller muntlig, og 

hvordan det ikke er en enetale, men snarere en dialog.  

I Emily L. er vitnesbyrdet som dialog særlig tydelig i hvordan fortellerstemmen er henvendt til 

et «vous», og dermed formmessig ligner et vitnesbyrd eller bekjennelse. Partneren er 

adressaten for hele romanen, og uten ham ville ikke fortellerstemmen hatt noen å henvende 

seg til og historien kunne ikke blitt fortalt. For Emily L. er det kapteinen og vakten som på 



72 

 

ulike måter er vitne til hennes traumer. Uten dem hadde ikke diktet blitt lest eller diskutert, og 

ingen hadde vært der for å se hennes apati og lidelse. Romanen tematiserer det å lytte på 

mange nivåer, og inkluderer leseren gjennom både å la leseren være en type vitne og gjennom 

å la leseren få innblikk i vitnesbyrdene både fra innsiden (fortelleren) og utsiden (Emily L.).  

Begge kvinnene i romanen gir uttrykk for mennenes betydning som lyttere. Fortelleren svarer 

partneren «[p]arce que. Je vous dis tout» når han spør henne hvorfor hun i det hele tatt har 

fortalt ham om skriveprosjektet sitt når hun visste hvordan han ville reagere (59). Den 

engelske kvinnen tror heller ikke at kapteinen ville satt pris på hennes skriving, men ville 

likevel likt å vise ham det siste diktet: «[J]’aurais bien aimé vous montrer ce poème, mais 

c’est parce que je vous fais lire tout ce que j’écris, ce n’est pas parce que je crois que vous 

l’auriez aimé» (88). Kvinnene, de traumatiserte, er helt avhengig av å ha mennene som 

tilhørere, og henvender seg til dem som lyttere uavhengig av hvordan de reagerer. At 

kvinnene forteller og skriver til tross for at de både risikerer å bli oversett og motarbeidet, 

tyder på en desperasjon og et sterkt behov for å fortelle, et behov som overgår frykten for ikke 

å bli hørt. De er avhengig av å reeksternalisere hendelsen. Det er mennenes rolle som 

muliggjørere og mottakere som er viktigst, for uten dem blir vitnesbyrdet en enetale uten 

mottaker, og har dermed ikke noe sted å eksistere utenfor kvinnene. 

En så viktig rolle innebærer nødvendigvis stort ansvar. Lytteren skal lede fortelleren gjennom 

vitnesbyrdet, og må derfor hele tiden være oppmerksom på traumeofferets behov for enten å 

bli stilt spørsmål for å komme videre eller å få være taus. Lytteren må vite hvor grensene går 

for traumeofferets kunnskap og respektere disse grensene ved å følge Dori Laubs 

forholdsregler: «not to upset, not to trespass» (1992, 61). Samtidig er lytteren en annen person 

enn traumeofferet, og stiller derfor med sin egen subjektivitet som ikke kan overses eller 

viskes ut. Her kan det oppstå en konflikt hos lytteren, der oppgaven om å lede og ta hensyn 

forhindres av at lytterens egne følelser tar overhånd. Laub nevner lammelse, sinne, 

nummenhet, frykt, og opplevelsen av å være overveldet av følelsesmessige inntrykk som 

mulige reaksjoner på den forferdelige historien lytteren er vitne til. Å fiksere på fakta og å gi 

inntrykk av at man allerede kjenner til historien før den blir fortalt, er også en måte å reagere 

på som i likhet med de andre virker hemmende på traumeofferets vitnesbyrd (1992, 73). Disse 

måtene å reagere på er forsvarsmekanismer lytteren tyr til for å beskytte seg mot den smerten 

offeret vitner om.  
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Kapteinen: en uempatisk lytter 

Flere av Laubs karakteristikker synes å være betegnende for kapteinens reaksjoner på diktet 

«Winter Afternoons». Han blir både sint og redd når han finner det. Disse reaksjonene 

stammer fra hans gjennomgående problem med å forstå sin kone: «[L]e Captain n’a jamais dû 

tout à fait comprendre cette fille de l’île de Wight. Cette femme qu’il a aimée» (71). At han 

elsker henne, er det ingen tvil om. Kjærligheten er kompleks, stadig i endring, men alltid 

tilstedeværende: «L’immensité de l’amour apparaît très fort lorsqu’ils s’abandonnent au 

silences d’une colère contenue ou à l’hébétude de l’ivresse […] Ils se regardent de nouveau 

dans un amour naissant» (66–67). Likevel forblir hun et mysterium for ham, et mysterium 

som opptar ham på grensen til det ødeleggende for dem begge.  

Hvordan han strever med å forstå henne, bunner i en grunnleggende ulik forståelse av 

hvordan språk er meningsskapende. Ettersom jeg leser diktet «Winter Afternoons» som en 

representasjon av traumer, handler det også om en ulik forståelse av hva traumer er. Slik vi så 

i forrige kapittel, uttrykker diktet en ikke-binær språkforståelse hvor mening ikke bare skapes 

i forskjeller mellom ord, men hvor også interne forskjeller er meningsskapende. Det er også 

slik Emily L. forklarer kapteinen hva hun skriver om i diktene sine, hvor flerstemthet og 

motsetninger kan eksistere i samspill uten å negere hverandre: «Elle, elle disait au Captain 

qu’elle mettait dans ses poésies à la fois toute sa passion pour lui, le Captain, et tout le 

désespoir de chaque être vivant» (77). Privat kjærlighet står ikke i motsetning til kollektiv 

fortvilelse. Emily L. sin tolkning av egne dikt er inkluderende, mangfoldig og ikke-binær, 

kvaliteter som Vicky Mistacco har betegnet som essensielt feminine (1992, 78).  

Selv med sin kones forklaring på hva diktene betyr, klarer ikke kapteinen å tro på at det 

virkelig er det hun har skrevet, fordi han som opprettholder av den symbolske orden ikke 

klarer å ta inn over seg pluraliteten i mening, hevder Mistacco (1992, 78). Heller enn å 

akseptere at han ikke kan forstå, tror han at det mangfoldige i diktningen vil si at den skjuler 

noe, snarere enn at den rommer flertydige og motstridende betydninger. Hans enten–eller-

tenkning gjør at han ikke klarer å sette pris på diktets pluralitet: «Le Captain, lui, il croyait 

que ce n’était pas ce qu’elle disait y mettre qu’elle mettait dans ces poèmes. Ce qu’elle y 

mettait en réalité, le Captain l’ignorait» (77). Når han ikke får diktet til å stemme med egen 

tankegang, når det ikke passer inn i hans måte å skape mening på, avfeier han det som 

løgnaktig, falskt og umoralsk. Fortelleren bemerker at det er her problemet oppstår: «Voilà 

dans quel situation se trouvait le Captain face aux poèmes que sa femme écrivait» (77). Fordi 
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han ikke er åpen for at hans kone kan forstå ting på andre måter enn ham, havner han i en 

umulig situasjon hvor han leser alt som en fornærmelse mot seg selv.  

En av kapteinens største feil som lytter, er at han ikke klarer å holde egne følelser utenfor 

bildet. Han opplever de første 19 diktene som et slags utroskap som til og med er verre enn 

om hun hadde vært fysisk utro med en annen mann. 

 

Le Captain avait souffert. Une vraie damnation. Tout comme si elle l’eût trahi, qu’elle 

eût eu une autre vie parallèle à celle qu’il avait crue être la sienne, ici, dans la maison 

des garages. Une vie clandestine, cachée, incompréhensible, honteuse peut-être, plus 

douloureuse encore pour le Captain que si elle lui avait été infidèle avec son corps – ce 

corps ayant été avant ces poèmes la chose du monde qui l’aurait fait sans doute la 

supprimer si elle l’avait donné à un autre homme. (78) 

 

Det han ikke forstår ved diktene tar han som en personlig fornærmelse. Han er sjalu på 

diktene fordi hans kone gjennom dem viser at hun ikke er den kapteinen trodde hun var. 

Heller enn å ta dette som et tegn på at han bør prøve å forstå sin kone på en annen måte for 

virkelig å lære henne å kjenne, tror han at hun forsøker å skjule noe. Det er nettopp det 

uforståelige som er årsaken til at han tar det så personlig. Fordi han ikke klarer å skille 

mellom det hun skriver eller ikke skriver og hva han føler, opplever han det som et angrep på 

seg selv: «Ce poème avait l’air d’avoir été fait pour faire du mal au Captain» (84). Dette 

tenker han om diktet «Winter Afternoons». Han skjønner ikke at det handler om hennes 

vonde følelser fordi han ikke klarer å se forbi sin egen sjalusi.  

Når kapteinen ikke forstår diktet, og heller ikke klarer å akseptere dets flertydige særegenhet 

og uforståelighet, brenner han det: «Le Captain avait jeté la poésie dans le feu du poêle» (86). 

Ved å brenne det, setter han en uopprettelig stopper for vitnesbyrdet. Fordi han ikke klarer å 

holde egne følelser utenfor, ikke klarer å akseptere vitnesbyrdet slik det står skrevet uten å la 

egne sinnsstemninger ta overhånd, tilintetgjør han det: «Il l’avait fait pour ne plus souffrir» 

(86). Laub skriver om overveldende følelser hos lytteren som ved første øyekast kan virke 

som empati, men som snarere er et uttrykk for lytterens følelser, ikke medfølelse (1992, 73). 

En slik overflod av følelser, men mangel på medfølelse, er grunnen til at han brenner diktet. 

Han føler ikke empati med Emily L. sin smerte; hans smerte er ikke tilknyttet hennes traumer, 

men hans egen sjalusi. Den smerten han føler er ikke en mulig plattform for felles forståelse. 

Snarere opptar følelsene hans all plass, slik at historien om hennes traumer, hennes forsøk på 

å sette ord på dem, blir skjøvet til side.  
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Mistacco knytter disse ulike tenkemåtene, representert ved kapteinen og Emily L., til en 

forestilling om det binære som maskulint og det ikke-binære som feminint. Kapteinens 

nedvurdering av diktets pluralitet leser hun som mannens undertrykkelse av kvinnen gjennom 

å avfeie det ikke-binære. Blant annet er kapteinens måte å fortelle på vegne av sin kone et 

tegn på dette, i følge Mistacco (1992, 80). Selv kobler jeg det ikke-binære opp mot 

traumeerfaringen, hvor flerstemthet, selvmotsigelser, paradokser og stillhet kan være vel så 

talende som klart språk. Ordene får ny betydning i lys av den traumatiserende hendelsen eller 

i forbindelse med gjenopplevelse av traumer, flashbacks og mareritt. Anne Whitehead skriver 

om litteraturstudier at tolkningsprosessen ofte fremstår som altfor binær, hvor leseren er den 

aktive parten og teksten den passive (Whitehead 2004, 8). I lys av hvordan man kan forstå 

traumer endrer derimot forholdet mellom tekst og leser seg, eller i dette tilfellet vitnesbyrd og 

lytter. Lesningen blir en da etisk praksis. En slik lesning innebærer at leseren blir en 

«responsive, vulnerable even unpredictable being» som ikke søker å redusere traumene til 

medisinske termer (Whitehead 2004, 8).  Dette er et av kapteinens mange feilsteg, hvor han 

søker å redusere Emily L. og hennes traumer til generaliserende begreper som visker ut 

traumeerfaringens særegenhet.  

Kapteinen foretar en slik dikotomisk lesning, og hans opplevelse av «Winter Afternoons» 

som en absolutt annethet, noe totalt fremmed, fører til feilslutningen at det ikke-binære 

representerer noe sykelig. Dette er konklusjonen hans etter at han har kommet over det verste 

sjokket etter å ha lest diktet og brent det. 

 

C’est ainsi qu’il avait découvert l’innocence de sa femme en passant par l’ignorance 

qu’elle avait de lui, le Captain. En un instant elle redevient pour lui celle qui ne sait 

pas, celle qui ignore la puissance de son pouvoir sur lui, le Captain. Cette innocence 

allait jusqu’à l’écriture de ces poèmes dont elle ignorait qu’ils tenaient leur valeur de 

leur obscurité même. (86) 

 

Dette mørket eller denne uklarheten som karakteriserer diktene er som en sykdom i det at 

Emily L. ikke selv er ansvarlig for dem. I kapteinens øyne går hun fra å være ute etter å såre 

ham med vilje til å være en som nærmest ikke evner å ta vare på seg selv. Jeg tolker hans 

sykeliggjøring av henne som en misforståelse knyttet til hva traumer er og hvordan de kan 

bearbeides. Denne misforståelsen kommer godt frem i hvordan han vil beskytte henne mot 

skrivingen som uttrykk, en uttrykksform han ser på som farlig: «Il fallait protéger cette enfant 

contre elle-même, contre cette obscurité qui, à ses yeux, était si lisible qu’elle la confondait 

avec sa propre nature» (86). Han vil altså beskytte henne mot det som egentlig er hennes 
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eneste redning: språkliggjøringen av traumene. Kapteinen tror det repeterende, tvetydige, 

flertydige og fragmenterte er det som gjør henne syk. Han ønsker å undertrykke traumene og 

slik holde dem på avstand snarere enn å la henne bearbeide og overvinne dem. 

All mulighet for forståelse går opp i flammer sammen med diktet. Tilintetgjørelsen av diktet 

alluderer til Holocaust og tilintetgjørelsesleirene hvor likene fra utallige jøder ble brent i 

krematorier eller på likbål. Selve handlingen i romanen utspiller seg i Normandie i nærheten 

av der troppene gikk i land på D-dagen, 6. juni 1944. De individuelle traumene knyttes opp 

mot de kollektive, historiske traumene, som skaper et bakteppe hvor det å brenne et dikt ikke 

bare er å brenne et dikt, men en måte å tilintetgjøre en annens historie. Enda tydeligere 

uttrykker romanen dette når Emily L. svarer byfogden
24

 på hva han skal gjøre med brevet hun 

har skrevet til vakten: «Emily L. avait dit de la brûler, que c’était le moyen le plus sûr de la 

faire disparaître pour toujours» (134). Faren for å få sin historie, sitt vitnesbyrd, og dermed sin 

mulige fremtid, ødelagt, er tilstedeværende. Vakten anklager kapteinen for å ha «drept» Emily 

L. gjennom å brenne diktet hennes: «[L]e Captain avait assassiné de façon parfaite le poème 

sur la lumière d’hiver en le jetant dans le feu» (125).  Å ødelegge diktet er å sette en stopper 

for fremtiden, som er helt avhengig av at traumene blir gjort om til språk. Å bringe noen til 

taushet er å øve vold mot dem. 

Kapteinens mangel på empati i møte med et forsøk på å formulere en traumeerfaring, fører til 

et mentalt sammenbrudd for hans kone som lot til å være på bedringens vei. Hun faller hen til 

den apatien som kroppen hennes i baren er fanget i. Det er en klar forbindelse mellom 

skrivingen og fremtidsutsiktene hennes, hvor diktet representerte en mulig narrativisering av 

traumene som nå er forhindret: «Le bonheur avait été rejeté. L’écriture, bannie» (90). Å miste 

diktet er å miste muligheten for å bli hørt, muligheten for å narrativisere, muligheten for å 

overleve. Det er en form for re-experiencing of the event, hvor hun gjenopplever hendelsen – i 

dette tilfellet datterens død – når hun ikke blir lyttet til med empati. Romanen skildrer en 

uempatisk lytter på en brutal måte. Kapteinen er ikke bare en dårlig lytter, han ødelegger hele 

forteller–lytter-situasjonen ved å tilintetgjøre diktet. Han tilintetgjør ordene som skulle 

gjeninnsette traumene som noe utenfor Emily L. Med ordene ødelagt forblir traumene noe 

som bare finnes inni henne, og en reeksternalisering av traumene finner ikke sted.  

                                                 
24

 I Annie Riis’ norske oversettelse av Emily L.(1989) oversettes «le notaire» til «byfogden», og jeg velger derfor 

for enkelhets skyld å benytte meg av denne betegnelsen.  
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Kapteinen er den eneste av de to som snakker i baren, og ender dermed med å snakke på 

konas vegne: «Il faut bien, chaque soir, un peu, pour elle, à sa place parler» (71). Selv om 

dette kan stamme fra gode intensjoner, blir resultatet av hans fortelling om henne for henne en 

forenkling og reduksjon av traumene hennes. Han tar over rollen som forteller og 

infantiliserer henne: «She’s just like a child […] Quelquefois oui, elle veut revenir en 

Angleterre. Quelquefois elle ne veut pas en entendre parler, de l’Angleterre» (69). Han sier 

indirekte at hun ikke kan ta ansvar for seg selv – hun er ubesluttsom og klarer ikke å begrunne 

valgene sine eller stå for dem. Ved å behandle henne som et barn i stedet for en ansvarlig 

voksen, impliserer han at hun ikke er et fullverdig subjekt. Han behøver ikke søke de 

bakenforliggende årsakene til at hun hele tiden ombestemmer seg for hvorvidt hun vil tilbake 

til England eller ikke, fordi barn endrer mening hele tiden. Hennes erfaringer, som har ført til 

at hun har blitt den hun har blitt, er ikke relevante, for barn klarer uansett ikke bestemme over 

seg selv.  

Han forenkler historien om smerten hennes, slik han også gjør når han oppsummerer 

tausheten og immobiliteten hennes som et resultat av dårlig humør: «Mais il disait que c’était 

de la mauvaise humeur, que ca se produisait au retour de chaque voyage» (71). Motviljen 

hans mot å forstå henne som et sammensatt individ viser seg igjen når han heller ikke vil høre 

noe om årsakene til det dårlige humøret, slik han ikke ville lese om traumene i diktet når det 

vekker vonde følelser: «Le Captain ne voulait pas entendre parler de ces choses-là. Il la 

laissait dire sans l’écouter. Il ne voulait pas savoir au-delà des généralités. Il refusait d’entrer 

dans le détail de cette mauvaise humeur» (72). En slik holdning til den traumatiserte, hvor 

lytteren synes å kjenne historien før den i det hele tatt er fortalt, hevder Laub er en effektiv 

måte å sette en stopper for vitnesbyrdet (1992, 73). Lytterens overtakelse av historien gir lite 

rom for traumeofferets vitnesbyrd. Det kapteinen kaller dårlig humør, kan snarere forstås som 

en apati som følge av at hun ikke har fått bearbeidet traumene sine.  

Hvordan kapteinen fremstiller seg selv som den som kjenner den engelske kvinnen best, bedre 

enn hun selv, innebærer å infantilisere henne og å frata henne makten til å definere seg selv. 

Han begynner å fortelle for henne, og hun henvises til en passiv rolle hvor hun defineres utfra 

hans ord. Marilyn R. Schuster skriver i en analyse av flere av Duras’ tekster om hvordan de 

skildrer menn som på ulike vis forsøker å forstå kvinnene rundt seg gjennom å presse dem inn 

i roller og mønstre som er definert ut ifra mannen, ut ifra et mannlig perspektiv: «A man 

seeking to tell a woman’s story, to prod her to tell her own story […]» (1984, 48). Hun skriver 

blant annet om Le Marin de Gibraltar (1952), som har mange likhetstrekk med historien om 



78 

 

Emily L. og kapteinen, at den viser hvordan det å fortelle historier er en jobb for menn, som 

kvinnen ikke kan utføre fordi hun ikke kan bli betrodd en slik viktig oppgave (50). Likevel 

kommer kvinnens historie frem, men heller enn å formes av mannens ord, eksisterer den i 

fraværet av kvinnens tilgang på fortellerposisjonen. Jeg tolker kapteinen i Emily L. som en 

slik mann, som gjerne vil vite mer om kvinnen han elsker, men på sine egne premisser. Han 

må fortelle hvem hun er.  

I Emily L. forstår jeg stillheten og passiviteten til den engelske kvinnen i baren som en 

reaksjon på måten hun har blitt fratatt sitt eget språk. Kapteinen har gjort henne taus gjennom 

å brenne diktet, gjennom å tilintetgjøre hennes forsøk på en språkliggjøring som kunne 

rommet traumets flertydige og uhåndgripelige karakter. Videre har han med sine reduserende 

og generaliserende ord overtatt rommet der hennes stillhet kunne vært talende. Traumer kan 

ikke uttrykkes i det klare språket kapteinen bruker. Når hun ikke får benytte seg av skriften og 

meningspluraliteten, former traumene kanskje kunne uttrykkes i, må hun slutte å snakke, 

slutte å eksistere, og bare være et taust vitne om smerten. 

 

Vakten: nonverbal forståelse 

Der kapteinen synes å svikte totalt i sin rolle som lytter, fyller den unge vakten sin rolle 

nærmest eksemplarisk, om man har Laubs punkter som målestokk. Den diametrale 

motsetningen de to representerer understrekes av den totale mangelen på forståelse de to 

mennene imellom. Også vakten synes diktene er vanskelige å forstå, men der kapteinen møter 

det uforståelige med frykt og sinne, klarer vakten å sette pris på skjønnheten og det 

uhåndgripelige i diktene: «Il avait dit au Captain qu’il les avait trouvé trop difficiles pour lui. 

Qu’il ne les avait pas compris. Mais qu’il les avait trouvés néanmoins d’une grande et 

impressionnante beauté» (110). Deres felles problemer med å forstå diktene fører likevel ikke 

til dialog: «Le Captain n’avait pas répondu au jeune gardien» (110). Vakten klarer å sette pris 

på diktets pluralitet, der dette for kapteinen er ensbetydende med fare og sykdom. Vaktens 

ydmykhet overfor det han ikke forstår, gjør at han heller ikke er redd for å snakke med Emily 

L. om diktene hennes. Hun trekker selv frem hans rolle som veiledende og forståelsesfull 

lytter: «C’est la première fois qu’on me parle de ce que j’écris» (115). Forskjellen i hvordan 

de to mennene går fram for å snakke med Emily L. om diktene hennes, er at kapteinen 

snakker om de følelsene diktene vekker i ham, mens vakten snakker om det hun faktisk 

skriver. Vaktens uvitenhet følges av nysgjerrighet, der kapteinens følges av mistro. Vakten 
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lytter til vitnesbyrdet, det Emily L. sier om diktet, uten å la egne følelser verken styre eller 

legge bånd på det som blir ham fortalt.  

Den forståelsen som oppstår mellom Emily L. og vakten viser seg ikke gjennom språket, men 

gjennom det kroppslige. De gråter sammen, og selv om han er den eneste som har snakket 

med henne om diktene, er det i det nonverbale de finner hverandre. At han heller ikke spør 

mer, tyder på at han deler hennes oppfatning – slik diktet også fremstiller – av at noen ting 

ikke kan uttrykkes entydig gjennom språket. Den kroppslige nærheten skaper trygghet, «[e]t 

puis tout cesse, la peur, la froid, sous la pression de ses paupières contre ses yeux pendant un 

long moment» (115), en trygghet språkets ustabilitet ikke kan skape. Den nonverbale 

forståelsen når sitt klimaks idet de kysser: «Elle se relève et se penche et pose ses lèvres sur 

les siennes, longuement. Ils restent ainsi immobiles le temps de se connaître pour toujours. 

Puis elle retire ses lèvres des siennes» (118). Den fullstendige forståelsen de to imellom, en 

forståelse som ikke kan uttrykkes med ord, gjør at hun ikke trenger å betro seg til ham, for alt 

er allerede betrodd gjennom kysset. 

 

Elle dit: 

- J’aurais voulu vous dire une chose afin que ce soit dit… mais je suis empêchée de 

le faire… 

- Une chose que vous n’avez jamais dite? 

- Jamais. Mais ce n’est pas la peine. Vous savez cette chose aussi bien que je la sais. 

- Je crois aussi que ce n’est pas la peine. (117–118) 

 

Hun er forhindret i å si det hun vil si fordi språket ikke er tilstrekkelig, ikke dekkende, for å 

fortelle om traumer. Han forstår likevel, for deres forståelse for hverandre er kroppslig, slik de 

traumatiske minnene er kroppslige, sanselige. 

Vakten anerkjenner både Emily L. sin rett på egen historie og hennes behov for å representere 

denne utenfor språket. Han anerkjenner hennes og traumenes individualitet ved ikke å forsøke 

å tvinge dem inn i et generaliserende og forenklende språk. I samtale med byfogden 

fordømmer han ethvert forsøk på å forenkle bildet av hvem elskerinnen er: «Un jour il avait 

été brutal après que le notaire lui avait dit qu’il fallait qu’il soit plus simple dans sa façon de 

voir. Il avait crié que la simplicité était criminelle dans le cas d’Emily L. qui était folle» (124). 

I likhet med kapteinen forsøker han ikke å grave eller spørre henne ut for å få henne til å 

forklare diktet. Forskjellen ligger i at der vakten gjør det av respekt for umuligheten av å 

uttrykke seg gjennom språket, gjør kapteinen det fordi han tror han har svaret selv.  
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For vakten er det å ivareta sin elskerinnes subjektivitet helt essensielt. Det vises særlig når 

hun etter kysset reiser avgårde med kapteinen, for aldri å se vakten igjen. Han tenker på 

henne, og gjør noe som kan tolkes som den ultimate subjektivering – han gir henne et navn: 

«Ils avaient quitté l’île le lendemain matin, sans que le jeune gardien ait revu celle qu’il 

appela par la suite du nom qui arriva sur ses lèvres, une nuit de ce même été, Emily L.» (120). 

Navnet dukker opp på leppene hans, slik også hennes lepper møtte hans og de ble for 

hverandre som om de alltid hadde kjent hverandre. Når vakten gir henne et navn, kreves det 

ikke lenger en lang forklaring – hun er den engelske kvinnen som mistet et barn og skrev et 

dikt som forsvant, osv. – på hvem hun er, for alt hun er, alt det vakten skjønte i kysset, finnes 

i navnet «Emily L.». Selv synes hun også å finne navnet dekkende: «Et même [le notaire] lui 

avait appris le nom que le jeune gardien lui avait donné : Emily L. Elle avait répété le nom à 

voix basse, puis elle l’avait comme approuvé : Emily L., yes» (132–133). Hvordan hun er den 

eneste i romanen med et navn, understreker hvordan vakten anerkjenner hennes subjektivitet 

og særegenhet.  

Vaktens funksjon som mottaker av smerten hennes, et objekt for reeksternalisering av 

traumene, er også tema for brevet: «Je voulais vous dire ce que je crois, c’est qu’il fallait 

toujours garder par-devers soi, voici, je retrouve le mot, un endroit, une sorte d’endroit 

personnel, c’est ça, pour y être seul et pour aimer» (135). Hun skriver om et sted hvor hun kan 

bevare sin subjektive erfaring, og hvordan dette stedet er avgjørende for å kunne elske eller 

føle. Å elske uten objekt, å elske utenfor tiden, kun å elske: «Pour aimer on ne sait pas quoi, 

ni qui ni comment, ni combien de temps» (135). Han er dette stedet. Hun skriver om å bevare 

rom for noe kommende, for en kommende kjærlighet, og skriver at vakten var dette hun 

ventet på: «Je voulais vous dire que vous étiez cette attente» (135). Det rommet han er for 

henne, er et rom for håp, og slik knyttes igjen narrativiseringsprosessen til det å overleve og 

ha utsikter for fremtiden.  

Mistaccos binære lesning, hvor det mannlige og kvinnelige står som motsetninger, møter 

motstand her. Det å være mann ikke er åpentbart ikke ensbetydende med en mannlig, binær 

forståelse ettersom vakten er en god mannlig lytter. Mistacco skriver at å forstå diktets 

meningsmangfold er «to ‘feminize’ oneself in the sense of ambracing a non-oppositional 

notion of difference» (1992, 84). Jeg opplever ikke kjønnsdikotomien som veldig fruktbar i en 

utvidet analyse av romanen. Mistaccos kritikk av en dikotomisk lesning ender ironisk nok i at 

hun selv skaper binære motsetninger. Jeg synes det er interessant å lese kjønnsrollene på det 

hypodiegetiske nivået i Emily L. opp mot Marylin Schusters analyse, hvor det viser seg at 
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kapteinen inngår i et gjennomgående durassisk motiv.
25

 Men å redusere Emily L. til et 

eksempel på kjønnsmessig essensialisme mener jeg ikke har noe for seg. Ved å stemple alle 

romanens menn som eksempler må det mannlige, glemmer Mistacco å stille noen viktige 

spørsmål: Hvorfor behandler kapteinen Emily L. så dårlig? Og hva er betydningen av vaktens 

dramatiske jordomseiling? I det følgende vil jeg foreslå en forståelse av alle romanens menn 

som mer sammensatte. Jeg beveger meg fra å forstå romanen på det mest åpenbare, 

dikotomiske nivået til å ta tak i aspekter som ikke umiddelbart stikker seg frem og spør: Hva 

er mennenes historie? 

 

Mennenes traumer: forsvarsmekanismer og selvutslettelse 

Jeg har flere ganger nevnt de utfordringene som kommer med lytterrollen. Det jeg ennå ikke 

har undersøkt er konsekvensene av ikke å takle disse utfordringene. Laub skriver at lytteren 

må forsøke å legge egne fordommer og forutinntattheter til side, men hva om dette ikke er 

mulig? Også mennene i romanen opplever tap som kan virke traumatiserende; kapteinen 

mister også en datter; vakten blir forlatt av kvinnen han elsker. Hvordan kan det å se på dem 

ikke bare som lyttere, men som mulig traumatiserte lyttere, nyansere den forenklede 

funksjonen som gode eller dårlige lesere de til nå har hatt i sekundærlitteraturen om Emily L.? 

Romanen undersøker aldri kapteinens direkte reaksjoner på datterens død. Han reagerer på 

Emily L. sin sorg etter å ha mistet datteren, men hans egen sorg kommer aldri frem. I en 

roman som handler om nettopp utfordringene knyttet til det å representere traumene i en 

symbolsk orden, gjennom språket, er dette traumet sterkt underrepresentert. Derfor er det så 

smertefullt for kapteinen når han oppdager at verken han eller den døde datteren eksisterer i 

diktet «Winter Afternoons»: «[D]ans ce poème, le Captain était ignoré» (84). Det er ikke 

plass til verken ham eller datteren der, og han opplever det som å få seg selv utslettet fra sin 

kones verden: «Et puis il avait découvert la vérité, à ses yeux, abominable, à savoir que dans 

l’univers de cette femme, lui, il n’avait jamais existé et il n’existerait jamais» (84). Hans 

smerte og hans tap må vike til side for hva enn det er dette diktet handler om. 

Det er derfor ikke rart at kapteinen reagerer med sjalusi. Han ser ikke bare på diktet «Winter 

Afternoons», men på alt det kona skriver, ja, skrivingen i seg selv, som rivaler. Hennes 

                                                 
25

 I en slik analyse ville blant annet personenes navn kunne knyttes til kjønnene deres. Emily «elle» representerer 

det essensielt kvinnelig, mens de to mennene omtales med titler fra typisk mannsdominerte yrker: kaptein og 

vakt. Dette kommer på siden av min traumeorienterte analyse.  
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skriving er ensbetydende med hans smerte, og dette mener han også å få bekreftet når han 

konfronterer Emily L. med den smerten diktene hennes volder ham: «Une fois il lui avait 

parlé de ça, de la souffrance dans laquelle le jetaient ces poésies parce qu’il ne les comprenait 

pas» (78). Hun reagerer nesten positivt på hans lidelse: «Elle aurait dû se tromper sur le sens 

de son aveu. Elle lui avait dit en effet que du moment que ces poésies le faisaient souffrir 

c’est qu’il avait sans doute déjà commencé à les lire, à les comprendre» (78). Men for ham er 

ikke lidelsen grunnet i forståelse. Smerten han føler ved å lese diktene hennes, er grunnet i at 

de i sitt (for ham) uforståelige språk vitner om at hans kone mentalt sett befinner seg et sted 

hvor han ikke er velkommen, og hvor hans smerte må vike til side for hennes. 

Kapteinens reaksjoner på sin kones traumer, på diktet hennes og på stillheten, må på bakgrunn 

av hans direkte tilknytning til de samme traumene forstås som forsvarsmekanismer. Laub 

kaller forsvarsmekanismene for «the hazards of listening» fordi de utgjør faremomenter for 

traumeofferet dersom lytteren ikke er klar over dem og dermed ikke klarer å unngå dem. Laub 

presiserer at selv om lytteren deltar i narrativiseringsprosessen, oppstår det aldri identitet 

mellom lytteren og offeret. Lytteren opplever mye av det vitnet gjenopplever, men bevarer 

alltid sitt egen separate rom, posisjon og perspektiv (1992, 58). Når lytteren blir en uempatisk 

lytter som forhindrer vitnesbyrdet ved ikke å gi det rom, er det en forsvarsmekanisme, slik 

kapteinen forsvarer seg mot ikke å være inkludert i Emily L. sin historie ved å fortelle den for 

henne og slik ta føringen.  

Selv om kapteinen tar over sin kones historie, hennes narrativisering av traumene sine, viser 

det seg at heller ikke han har språket som trengs for å fortelle om smerten. Hvordan han også 

har vonde erfaringer som er for store for språket, kommer til syne når han får det 

overraskende og påtrengende spørsmålet fra barvertinnens datter om livet deres på havet. 

Kapteinen nøler – «God… how can I possibly tell you…» (38) – og antyder gjennom stillheten 

at han helst ikke vil fortelle, at han ikke kan fortelle. Likevel forteller han, men han kan ikke 

annet enn å ramse opp steder de har besøkt: «Le Captain a parlé de récents voyages, des 

deniers en date. Il a parlé de la Malaise, de Malacca, des îles de la Sonde» (38–39). Etter å ha 

nevnt en rekke andre steder de har besøkt, avslutter han: «Voilà… c’est ça, l’histoire…» (40). 

Også kona hans merker seg at det han forteller, verken handler om hennes eller hans 

subjektive erfaring: «Elle écoute l’énumérations des faits» (70). Oppramsing av fakta, som 

Laub trekker frem som en typisk forsvarsmekanisme, handler til syvende og sist ikke om noen 

av dem. Sympatien han har for henne, den påtatte medfølelsen, glir over i objektivering. Han 
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forenkler og generaliserer traumene. Med den faktabaserte fortellingen utsletter kapteinen det 

subjektive ved traumeerfaringen. 

Kanskje er denne objektiverende fortellingen den ultimate fornektelsen av hennes 

traumeerfaring. Samtidig viser han ved å ta over fortellerrollen at heller ikke han har et språk 

som kunne fortelle om traumene. Han ser at hun har det vondt, men klarer ikke sette seg inn i 

hennes situasjon og sette ord på den. Til tross for at han har motarbeidet hennes 

narrativiseringsforsøk fordi han anser det for å forsterke sykdommen hennes, forblir begges 

traumer umulige å fange i språk. Jeg tolker kapteinens faktabaserte fortelling som en måte for 

ham å ivareta seg selv og beskytte seg mot smerte. Å begrense seg til å snakke om det som er 

etterprøvbart er en måte å fortelle uten å fortelle om ens personlige erfaring, den subjektive 

forståelsen som kan være vond å prate om. Det er altså mer ved kapteinen enn at han bare er 

en dårlig og motarbeidende lytter. Hans traume, som er svært underrepresenterte, skriver seg 

inn i den estetisk komplekse traumefremstillingen i romanen. Selv har han også 

altoppslukende traumer som gjør at han ikke makter å lage plass til Emily L. sine traumer. De 

motarbeider hverandre i så måte gjensidig. Begge behøver at den andre vier plass til sine 

traumer, samtidig som ingen av dem klarer å skape denne plassen for den andre.  

Vakten bør også forstås mer nyansert enn at han bare er en god, altoppofrende lytter, selv om 

altoppofrende er beskrivende også for min videre analyse. Som lytter gjør han alt riktig: han 

lytter til stillheten; han forstår hvor langt Emily L. sin kunnskap strekker seg; han forstår når 

han må slutte å spørre henne; han lar ikke egne følelser komme i veien for vitnesbyrdet; han 

tar aldri over historien. Han er så empatisk at han ikke kan eksistere utenom diktet og Emily 

L. Er det slik at vakten, i sitt ønske om å være en empatisk lytter, ender opp med å miste seg 

selv som subjekt? Jeg har nevnt at Laub skriver at det aldri oppstår identitet mellom 

traumeofferet og lytteren, men i dette tilfellet kan det se ut som om det er nettopp det som 

skjer.  

Den eneste funksjonen vakten synes å ha i romanen er å være Emily L. sin elsker. Han 

introduseres først når han har lest diktene hennes, og har ikke noen videre funksjon utover å 

lytte til henne, få henne til å snakke, støtte henne og – senere, når de er fra hverandre for aldri 

å se hverandre igjen – lete etter henne og drømme om henne. Han fremstår ikke som et eget 

subjekt, og kanskje er dette grunnen til at han er en så god og empatisk lytter. I det hele tatt er 

det i samtalen med Emily L. ingen subjektivitet å snakke om hos ham, hans identitet er helt 

visket ut. Derfor kan han også forstå Emily L. på den sanselige, språkløse måten jeg har 
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undersøkt. Heller enn at han vier plass til hennes traumer, virker det som at han smelter 

sammen med henne og at de blir ett. Likevel er det ikke slik at de blir en enhet som rommer to 

mennesker. Snarere er de to mennesker som kan romme Emily L. Hans forsøk på å være en 

empatisk lytter ender i identifikasjon. 

Hvordan han for Emily L. ikke er noe annet en et mål hun kan rette narrativiseringen sin mot, 

en uunnværlig lytter til vitnesbyrdet, kommer frem i brevet hun skriver til ham. Det ender i en 

erklæring om at hun ikke lenger har behov for vakten: «Ne me répondez jamais. Ne gardez 

aucun espoir de me voir, je vous en prie» (136). Hun trenger ikke lenger en lytter, og ettersom 

det var vaktens eneste funksjon for henne, har hun ikke lenger behov for ham i det hele tatt. 

Emily L. kaller vakten i brevet for «la face extérieure de ma vie, celle que je ne vois jamais» 

(136). Igjen påpeker hun hvordan han som mottaker av hennes traumer har hjulpet henne. Han 

er ytterveggene som holder livet hennes på plass, som hindrer det fra å skli ut. Det er tydelig 

at han spiller en instrumentell rolle, hvor han er smeltet sammen med henne, men selv er uten 

innhold.  

Jeg vil argumentere for at vakten gjennom sin identifikasjon med Emily L. opplever et 

sekundært traume og at det er derfor han klarer å utslette seg selv slik han gjør når hun 

forteller ham om traumene sine uten ord. Han blir ett med henne, og det eneste han kan gjøre 

etter det, er å følge etter henne for å gjenforenes med henne som han er en del av. En del av 

romanen som er svært lite kommentert i det som til nå er skrevet om Emily L., er vaktens reise 

verden rundt på leting etter sin elskede. Han har reist langt og lenge, og en dag ser han henne 

på et dansegulv på en båt i nærheten av en øy i Sør-Kina-havet (148). Når han noen dager 

senere bestemmer seg for å ta kontakt med henne, «pour […] la voler, et l’emmener avec lui, 

ne plus la rendre, peut-être la tuer», er hun borte (147–148). Han reagerer med et slikt sjokk at 

han med ett er som en død. Han ber om å få sin egen kropp fraktet til Singapore, som om han 

allerede er død, og han beskrives også som en livløs kropp: «Pendant plusieurs jours il était 

resté mort, là, sur le pont du bateau. On lui avait volé ses papiers, son argent» (150). Han 

mister kvinnen han elsker nok en gang, og det er som om kroppen hans går inn i en 

sjokktilstand hvor sinnet ikke henger med. 

Han våkner fra denne midlertidige døden, men da har han glemt alt om Emily L. Han har 

mistet hukommelsen: «C’était après ce réveil qu’Emily L. était restée morte pour lui pendant 

plus d’une année. Il avait perdu l’histoire. Il avait perdu ses yeux, sa voix, ses yeux fermés 

contre sa bouche, puis ses lèvres contre les siennes, ses mains aussi, mais surtout ses yeux 
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fermés» (150). Det er ikke noe komplett hukommelsestap, han har bare glemt henne fordi den 

traumatiserende hendelsen for offeret ikke er tilgjengelig. Smerten ved å miste henne nok en 

gang gjør at hun slettes fra minnet hans. Han lever et liv hvor hun ikke eksisterer og aldri har 

eksistert: «[C]’était là […] qu’il s’était marié, qu’il avait monté un commerce, qu’il avait eu 

des enfants» (150). Uten at arbeidet med å huske henne igjen tematiseres i romanen, dukker 

minnet plutselig opp igjen en dag: «Et puis, une certaine nuit, il s’était réveillé et l’histoire 

avait été là de nouveau» (150). Vakten, hvis traumatiske erfaring romanen kanskje tematiserer 

aller minst, er den som opplever de sterkeste symptomene på traumer, hvor hendelsen blir 

fullstendig visket ut i en periode. Slik hans subjektivitet på mange måter ble visket ut av 

Emily L. sine traumer, visker hans traumer ut minnet om henne. Likevel må han ha gått 

gjennom en form for helbredelse, hvor han går fra å leve et liv der Emily L. ikke eksisterer, til 

plutselig og tilsynelatende harmonisk å huske henne: «[L’histoire] avait repris son cours entre 

elle et lui, sans devenir aucun, désormais, aussi fragile que la lettre d’Emily L. et, comme elle, 

plus forte que la mort» (151). Kanskje er dette romanens eneste vellykkede narrativisering, 

samtidig som (og trolig fordi) det er den eneste som aldri blir forsøkt beskrevet.  

Og slik ender historien om Emily L., kapteinen og vakten, hvor alle på hver sin måte har hatt 

traumer og vonde erfaringer som de forsøker å uttrykke, men hvor ingen eller bare én av dem 

lykkes i å narrativisere minnene sine. Selv om kapteinens og vaktens rolle som henholdsvis 

dårlig og god lytter er sentral i romanen, åpner en traumeorientert lesning for å forstå dem 

som mer sammensatt enn som så. I tillegg til å være vitner til traumer, er de selv også 

involvert i traumer på hver sin kant. De kan derfor ikke stille som «nøytrale» lyttere. Der 

kapteinen ikke klarer å legge egne traumer til side for å gi plass til Emily L. sine, lar vakten 

seg overstrømme av hennes traumer slik at han selv opplever sekundære traumer. I en lesning 

av disse mennene utelukkende som lesere som representerer en binær og en ikke-binær 

forståelse, forsvinner disse aspektene. I en traumeorientert lesning kommer også kapteinen og 

vaktens traumer til syne, og mangfoldet av traumer som arbeider sammen og mot hverandre, 

understreker hvordan bearbeidelsen av traumatiske minner er en sosial prosess.  

 

Partneren og fortelleren: å skrive seg selv og hverandre 

Innledningsvis i dette kapittelet viste jeg til eksempler der partneren opptrer som det man må 

kunne kalle en lite empatisk lytter. Hans likheter med kapteinen var tydelige. Når jeg nå har 

sett at det kan finnes bakenforliggende grunner til at kapteinen ikke lytter til sin kone og ikke 
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muliggjør hennes narrativisering av traumene, må jeg stille det samme spørsmålet for 

partneren. Så, hvorfor overser han historien om koreanerne? Hvorfor avviser han fortellerens 

forsøk på å skrive historien om dem? Hvorfor forsøker han å ta over rollen som forteller av 

historien om det engelske paret? De to første spørsmålene tar for seg hans negative 

reaksjoner, mens det siste viser hans plutselige iver. Forskjellen mellom de negative og 

positive reaksjonene er at han i de to fortellingene han reagerer negativt på, er eksplisitt 

innblandet i det som fortelles. Hans forhold til fortelleren preges av hennes traumer fra 

barndommen, og når det er deres forhold hun vil skrive om, må hun nødvendigvis skrive om 

ham. Slik Emily L. sitt tap også er kapteinens tap, er fortellerens smerter og partnerens 

smerter knyttet sammen. Historien om det engelske paret er derimot fiksjon, og handler slik 

partneren ser det ikke direkte om ham. Jeg vil snart se på hvordan han mot slutten i større 

grad åpner opp for en parallell mellom forholdet sitt til fortelleren og forholdet mellom 

kapteinen og Emily L., men jeg vil likevel hevde at han motsetter seg den kritikken en slik 

parallell medfører.  

I historien om det engelske paret verdsetter han skrivingen og ordene, mens i historiene han 

selv er en del av, fører frykten for å bli objektivert til en avvisning av narrasjonen. Han 

beskylder fortelleren for å bruke ham: «Vous avez inventé pour moi. Je ne suis pour rien dans 

l’histoire que vous avez eue avec moi» (25). Partneren kommer med en alvorlig anklage når 

han sier at fortelleren kun bruker ham for å skrive, at hun ikke respekterer hans subjektivitet, 

men kun ser ham som et instrument for å nå egne mål. Anklagen ligner det kapteinen 

beskylder Emily L. for, selv om han aldri konfronterer henne annet enn den ene gangen hun 

mente at hans smerte var et tegn på at han begynte å forstå diktningen hennes. Han sier 

implisitt at i hennes skriving og i hennes narrativisering er det ikke plass til ham som subjekt, 

og det er han ikke interessert i å gå med på. Han vil ikke la henne fortelle i hans sted. Det 

samme ønsker partneren å unngå. Grunnen til at han motsetter seg det fortelleren vil fortelle, 

er at han verken ønsker å få seg selv fortalt av noen andre eller å være et objekt brukt til noen 

andres formål. Resultatet er en tilsynelatende uløselig konflikt, hvor fortelleren er avhengig av 

at partneren til en viss grad frasier seg sin egen subjektivitet for at hun skal få narrativisert 

minnene sine, et krav han ikke er villig til å imøtekomme.  

Den kjærligheten og altoppofrende støtten vakten viser Emily L., hvor han rommer hennes 

smerte, er den fortelleren ønsker at partneren skal vise henne. I denne prosessen mister vakten 

nærmest seg selv, og hans instrumentelle rolle kommer særlig tydelig frem i brevet fra Emily 

L. Det er en slik selvutslettende posisjon, hvor han blir gjort til objekt for en annens 
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narrativisering uten mulighet for selv å være et subjekt i sin egen historie, partneren motsetter 

seg. Han antyder selv at han ikke kunne forstått brevet: «Ce qu’il y a dans cette lettre ne peut 

pas être compris par le lecteur» (136). Gjennom å si «leseren» i stedet for «meg» forsøker han 

å si noe mer generelt om kravet om å frasi seg egen subjektivitet dersom man skal gå fullt og 

helt inn i lytterrollen.  

Senere spør han likevel fortelleren eksplisitt: «D’après vous, je n’aurais pas pu comprendre 

cette lettre d’Emily L.?» (138). Først her samtaler de om sine ulike forståelser av hva det 

innebærer å lytte og forstå. Tidligere har følelser tatt overhånd hver gang de er inne på tema, 

men her er særlig partneren ydmyk og spør indirekte om han ikke har mulighet til å forstå 

fortelleren. Hennes svar er at han har mulighet til å kunne forstå brevet: «Tous les écrivains le 

peuvent» (139). Fortelleren hevder at problemet er at han ikke hadde holdt ut å forstå: 

«Envisager un autre amour que celui que je vivais pour vous, vous n’auriez pas supporté de le 

comprendre» (138). Her antydes endelig en mulig forsoning mellom partneren og fortelleren, 

hvor de begynner å se hvorfor de misforstår hverandre slik. Å forstå er ikke nødvendigvis noe 

man klarer eller ikke klarer; det er også noe man tåler eller ikke tåler. Partneren tåler det 

åpenbart ikke, fordi det for ham innebærer å oppgi så mye av seg selv, av den han er, av seg 

selv som subjekt. Skal han virkelig forstå, slik vakten forstod Emily L. uten at de behøvde å si 

noe, må han bli det objektet fortelleren trenger for å få fortalt sin egen subjektivitet.  

Når partneren, i likhet med kapteinen, forsøker å ta over rollen som forteller, er det for å 

hevde seg selv som fortellende subjekt og kjempe mot å overlates til en passiv lytterrolle. Han 

begynner riktignok å lytte interessert til historien om Emily L. og det forsvunne diktet, men 

nekter å akseptere å bli utestengt fra fortellerrollen: «Vous avez dit à votre tour que c’était 

bien ce qui était arrivé enter eux. Que vous avez reconnu le poème et la lumière d’hiver qu’il 

faisait ce jour-là» (89). Han nekter å være en passiv lytter, og blir deltakende i fortellerakten 

gjennom å ha et kritisk blikk på det som fortelles. Ved å si at han er enig i det fortelleren 

forteller, impliserer han samtidig at han kan være uenig, og at fortelleren ikke har hegemoni 

på historien om det engelske paret. For fortelleren kan dette virke som en måte å utøve makt 

på som skriver seg inn i rekken av måter han har avvist fortellingene hennes tidligere. For 

partneren er det derimot en måte å sørge for at han ikke mister seg selv.  

Fortelleren nekter å anerkjenne partneren som medforteller ved å la være å integrere hans 

bidrag i det som oppleves som den mest autentiske fortellingen om det engelske paret. Hun tar 

igjen med samme mynt, og ignorerer det han sier. I teksten vises dette når partneren forsøker 
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å bidra og fortelleren ikke kommenterer bidraget, for eksempel når partneren får siste ord i 

fortellingen om det engelske paret mens de alle ennå sitter i baren: «Vous avez dit: Elle est au 

bout de sa vie» (142). På den ene siden kan det virke som at han får være med å fortelle. På 

den andre siden integrerer ikke fortelleren det han sier i historien ved å presisere at det er noe 

partneren sier og dermed ikke en del av tredjepersonsfortellingen. Det han sier er på nivå med 

rammefortellingen. Ved at fortelleren ikke integrerer det i historien, blir partnerens bidrag 

stående på siden av historien og får ikke status som et legitimt bidrag. 

Gjennom fortellerens perspektiv fremstår partneren til tider både usympatisk og uempatisk. 

Til tross for dette kan det virke som om fortelleren er den som i minst grad er villig til å inngå 

kompromisser for å forsøke å forstå hverandre på en måte som ikke undertrykker den andres 

subjektivitet. Han åpner for en diskusjon rundt fortellingen: «Mais peut-être le Captain était-il 

là pour se cacher sur la mer? Après un meurtre ? Et elle peut-être se cachait-elle d’une 

croyance, ou d’une peur qu’elle noyait dans le whiskey chaque jour la nuit venue?» (43). 

Igjen ignorerer hun ham, og nekter på denne måten å la historien om det engelske paret være 

et sted de to kan forsøke å forstå hverandre. Riktignok prøver han å innta fortellerposisjonen, 

men det er ikke slik at han forsøker å stenge fortelleren ute. Tvert imot oppfordrer han henne 

til å fortelle mer: «Vous me dites que vous voudriez savoir encore sur les gens de l’île de 

Wight» (146). Han anerkjenner henne som forteller, og sier på den måten at i fiksjonen kan de 

to snakke sammen, selv om de ikke kan det i historiene fra sine egne liv. Der har de hver sin 

subjektive virkelighetsoppfatning som den andre ikke kan rokke ved. I fiksjonen kan de 

derimot samarbeide, diskutere, snakke sammen, og la flere stemmer spille sammen, om hun 

bare vil la ham være med.  

Fortelleren vil beholde historien om det engelske paret som en parallell til sitt eget liv, hvor 

hun kontrollerer hva den sier om henne og om partneren, men han vil ikke la henne ha 

monopol på fortellingen. Der hun legger frem eksempler på empatisk og uempatisk lytting, 

tolker han eksemplene hennes som måter å bevare eller miste seg selv i en annens 

subjektivitet. For henne er brevet beskrivende for hva slags lytter hun trenger at han er; for 

ham er det en representant for hvordan han ser på en slik lytterrolle som selvutslettende. Hun 

vil at han skal forstå henne gjennom å absorbere hennes ord; han vil forstå henne gjennom å 

parere hennes ord med sine egne. Er ingen forståelse mulig?  

Partneren kommer med en treffende kommentar om hvordan de begge er lite villige til å gi 

slipp på sin rolle som forteller og fortellende subjekt til fordel for forståelse: «Ce que nous 
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préférons, c’est écrire des livres l’un sur l’autre» (61). Det er særlig på grunn av denne aktive 

rollen, hvor han både er lytter og forteller, at Carol J. Murphy kaller partneren en ideell leser: 

«Dans Emily L., Duras semble suggérer que le bon lecteur est celui qui se joint à l’écrivain» 

(2005b, 122). I min analyse har jeg hevdet at fortelleren ikke ønsker en deltakende lytter, i 

hvert fall ikke i den grad partneren ønsker å være det. Dette understreker hun ved å vise 

kapteinen og vakten som eksempler, hvor kapteinen også forsøker å fortelle, mens vakten 

ikke er deltakende annet enn ved å være en mottaker. Jeg mener det er en traumeorientert 

lesning som lar meg se disse aspektene ved romanen, hvor det ikke er syn på språk eller kjønn 

som utgjør hovedgrunnen til at partneren ikke vil lytte eller at fortelleren ikke vil inkludere 

ham. Fortellerens traumer gjør at historien om Emily L. og kapteinen ikke er en hvilken som 

helst fortelling, og dermed er det å se på partneren som en «nøytral» leser en forenkling. 

Behovet for å sette ord på erfaringer gjør i dette tilfellet at begge fratar den andre den plassen 

hun eller han behøver.  

 

De tre mennene i Emily L. – kapteinen, vakten og «vous» – har ulike tilnærminger til 

lytterrollen. Kapteinen er avvisende og forenkler historien; vakten er altoppofrende; partneren 

forsøker å gjøre samtalen om traumene til en dialog, men møter motstand i fortelleren. Et 

annet punkt hvor de tre mennene skiller seg fra hverandre er deres ulike grad av fiksjonalitet 

innad i romanen. Partneren tilhører rammefortellingens verden, mens vakten utelukkende 

befinner seg på det hypediegetiske nivået. Kapteinen befinner seg litt i begge, og snarere enn 

at det finnes to versjoner av ham, smelter de to versjonene sammen. Hva har fiksjonaliteten å 

si for forståelsen av mennene? En måte å forstå det på er at vakten, som er den som i størst 

grad er et resultat av fortellerens narrasjon, er et prosjisert ønske. Han er den fortelleren 

ønsker at partneren skal være. Fremstillingen av kapteinens oppførsel i baren som 

dominerende forsterkes av den fiktive historien om ham. Partneren er i en slik forenklet 

forståelse den mest realistiske, eller i det minste den minst fiktive.  

Fortelleren skaper kapteinen og vakten utfra hvordan hun forstår partneren sin, men i romanen 

blir partneren fremstilt utfra hvordan han forholder seg til disse helt og delvis fiktive 

mennene. Rammefortellingen og det hypodiegetiske nivået representerer i så måte to ulike 

traumatiske strukturer, hvor den enkle, binære strukturen på det hypodiegetiske ikke lar seg 

overføre til rammefortellingen. Fortellingen om kapteinen, vakten og Emily L. kan derfor 

ikke fungere som noe speil for fortelleren og partnerens virkelighet. Det viser hvordan en 
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forenklet forståelse av hva traumer er og hvordan hver enkelt har behov for å representere 

dem ikke er mulig. 

Jeg tolker de ulike gradene av fiksjon som et eksperiment som går ut på å sidestille mange 

ulike måter å forholde seg til egne og andres traumer. Emily L., kapteinen, fortelleren og 

partneren forsøker alle å sette ord på sine erfaringer, men ettersom de alle er avhengig av noen 

som kan høre på dem, møter de alle uoverkommelig motstand. Også her synes romanen å 

skildre et negativt syn på mulighetene for å fortelle, hvilket skriver seg inn i store deler av 

Duras’ forfatterskap som omhandler nettopp mulighetene for å fortelle ting som de er. Hva 

enn det måtte innebære, lykkes ikke romanpersonene i Emily L. med dette, og deres 

utilstrekkelighet når det kommer til å formidle traumer forsterker fremstillingen av 

traumeerfaringen som utilgjengelig for alle andre enn den traumatiserte selv.  
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5. Konklusjon 

 

I La vie matérielle skriver Marguerite Duras om sin venn George Figon, som har sluppet ut av 

fengselet etter å ha sittet inne i mer enn 14 år. Han klarer ikke å formidle den erfaringen han 

har fra fengselet til utenforstående, og tar sin død av det: «Il est mort de ne pas avoir réussi à 

faire passer aux autres sa connaissance de la prison» (Duras 1994, 122). Etter løslatelsen 

oppdaget han at den erfaringen han hadde gjort seg i fengselet mistet sin betydning utenfor, 

fordi ingen som ikke selv hadde opplevd det samme virkelig klarte å forstå ham. Vennene 

lyttet til det han fortalte, men minnene som hjemsøkte Figon gjorde aldri noe varig inntrykk 

på dem. Duras hevder at dersom Figon hadde gjort om historien sin til fiksjon, ville han 

kanskje ikke dødd en slik tragisk død. Han måtte gjort sin personlige erfaring til noe andre 

kunne satt seg inn i og latt dem ta del hans erfaring gjennom skriften. Men dette arbeidet med 

å skape én historie, ett narrativ som oppsummerte hans erfaring og som kunne formidlet den 

til andre, ble en for stor oppgave for Figon. Han ville ikke generalisere sin erfaring og risikere 

at den mistet sin særegenhet: «Il avait peur d’oublier» (123). Prosessen med å bearbeide 

traumer handler både om å erindre og å glemme, og hvordan disse henger sammen i arbeidet 

med å overvinne traumene og ta fatt på livet. Figon klarte ikke dette, og ved romanens slutt er 

det ikke sikkert om personene i Emily L. har klart det heller.  

Mine analyser har vist at traumebegrepet er svært dekkende for en mer sammensatt forståelse 

av Emily L. enn det tidligere lesninger har vist. En av mine mest sentrale observasjoner er 

hvordan fraværet av eksplisitt omtale og fremstilling av traumene vitner om traumenes 

overveldende og grusomme kraft. Perspektivet, både det som kan knyttes til forteller-

hovedpersonen og det hvis opphav er mer usikkert, har vært inngangen til en slik tolkning. 

Perspektivendringene har i liten grad vært utforsket tidligere, og spørsmålet om de ulike 

stemmenes betydning har ikke blitt stilt. Det er derfor interessant at det var det narratologiske 

perspektivet som fikk meg til å stille romanen nye spørsmål: Hvordan skal vi forstå en 

forteller som ikke synes å forstå seg selv? Hvorfor snakker og oppfører hun seg så merkelig 

uten at det tematiseres? Hvem er det egentlig som snakker? Søkenen etter svar på disse 

spørsmålene har ført til en fornyet forståelse av romanen som en problematisering av språket, 

av lytting og av forståelsen. Jeg forstår den som et eksperiment, hvor det å bli hørt og forstått 

utforskes gjennom en estetisk kompleks sammenstilling av stiler, perspektiver og stemmer.  
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I tidligere lesninger av Emily L. har et slikt mangfold av historier og perspektiver ikke 

kommet til sin rett. Mitt teoretisk-metodiske perspektiv, hvor jeg har benyttet meg av 

begreper fra psykoanalysen og historiefaget, har gjort en mer nyansert og inkluderende 

lesning mulig. Med psykoanalysen som bakteppe har jeg flyttet fokus fra skrive- og 

fortellerakten til menneskene i romanen. Der de tidligere har blitt brukt som binære eksempler 

på gode og dårlige lesere, har jeg gjennom en traumeorientert lesning forsøkt å forstå hvordan 

litteraturen kan tematisere uoverkommelig smerte på mange nivåer. I møtet mellom flere 

historier om lidelse, ekspanderer smerten, samtidig som den får mindre plass å eksistere på. I 

det hele tatt har traumeperspektivet bidratt til å fremheve historien om Emily L. og kapteinen 

som noe annet enn en overforklarende analogi til fortelleren og partnerens forhold. Samspillet 

mellom de to nivåene i romanen blir både et uttrykk for traumer og et forsøk på 

narrativisering. Ulike perspektiver støtter opp om og avviser hverandre for slik å lage et 

mangefasettert bilde av traumer, en erfaring som nettopp ikke lar seg forklare binært. 

En gjennomgående observasjon i mine analyser har vært hvordan personene på ulike vis 

forsøker å sette ord på smerten sin, men ikke synes å få det til. Emily L. får diktet sitt 

tilintetgjort. Kapteinen forhindrer henne ytterligere fra å fortelle ved å snakke på vegne av 

henne. Heller ingen av mennene i romanen får rom til å bearbeide fortiden. De kjemper om 

fortellerposisjonen med sine kvinnelige motparter eller (som i vaktens tilfelle) blir fullstendig 

tilsidesatt. I det hele tatt har jeg mine analyser vist en roman som ikke fremstiller noen 

vellykket narrativisering.  

Det er kun fortelleren som det ved romanens slutt er grunn til å ha håp for. Hun gir aldri opp å 

skrive, og romanen ender i nok et forsøk på å sette ord på hva skriving er. Den kaotiske 

monologen som utgjør romanens slutt tolket jeg i kapittel 2 som et tegn på at hun fortsatt er 

preget av traumene. Fortelleren står opp midt på natten og vekker partneren sin for å forsøke å 

forklare hvordan man må skrive, uten at hun klarer ikke gi noen klar definisjon. Men hun vet 

hvordan man ikke må skrive. 

 

Je voulais vous dire que ce n’était pas assez d’écrire bien ou mal, de faire des écrits 

beaux ou très beaux […] Que ce n’était pas assez non plus d’écrire comme ça, de faire 

accroire que c’était sans pensée aucune, guidé seulement par la main, de même que 

c’était trop d’écrire avec seulement la pensée en tête qui surveille l’activité de la folie. 

(153) 

 

Dette er konklusjonen hun kommer frem til etter at hun i løpet av romanen har prøvd ut ulike 

stiler, sjangre, temaer og stemmer i forsøket på å formidle en traumeerfaring. Tilsynelatende 
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var det til ingen nytte. Likevel er det stadige forsøket på å finne de riktige ordene et tegn på at 

fortelleren ikke har gitt opp. I motsetning til Emily L., som ved romanens slutt er en taus og 

immobil kropp i baren, snakker fortelleren fortsatt og hun ønsker å skrive.  

Fortelleren sier ingenting om hvorfor det er slik man må skrive. Hittil har hun operert med 

negasjoner, men i den siste setningen kommer hun med noen refleksjoner rundt hvordan man 

bør skrive, som helt generelt handler om å skrive personlig og subjektivt: «[S]elon soi et selon 

le moment qu’on travese, soi, à ce moment-là» (153). Dette er beskrivende for hvordan 

fortelleren har uttrykt seg gjennom de delene av romanen der effekten av traumene er mest til 

stede i talen hennes. Det handler om et sammenfall mellom skrift og tanker: «[J]eter l’écriture 

au-dehors, la maltraiter presque, oui, la maltraiter, ne rien enlever de sa masse inutile, rien, la 

laisser entière avec le reste, ne rien assagir, ni vitesse ni lenteur, laisser tout dans l’état de 

l’apparition» (153–154). Denne måten å skrive (eller fortelle eller narrativisere) på, har lite til 

felles med det narrative minnet, hvor detaljer kan utelates og historier kan forkortes og endres 

mellom hver gang de blir fortalt. Fortelleren beskriver altså ikke skriften som en vellykket 

narrativisering av minnene. Snarere beskriver hun den traumatiserte fortellerstemmen jeg 

analyserte i kapittel 2, hvor hun mangler narrativ distanse og ikke virker å reflektere over 

egne utsagn. 

Hva sier dette om fortellerens mulige helbredelse? Det hun beskriver som den «riktige» måten 

å skrive på, har ikke hjulpet henne med å narrativisere de traumatiske minnene eller å ta fatt 

på livet. Heller enn å forsøke å gi et svar på hvordan språket kan virke helbredende, 

tematiserer romanen det skremmende ved å skulle fortelle. Å fortelle er å viske ut, som 

fortelleren sier (23), og som Figon er hun redd for å glemme. Når alt hun kjenner er traumene, 

er livet uten dem kanskje mer skremmende enn døden. Muligheten for å overvinne traumene 

er der, hun må bare våge å forlate den virkeligheten hun kjenner.  

På visse punkter ligner Emily L. på det Duras tidligere har skrevet om traumer. I Hiroshima 

mon amour er traumene eksplisitte, og i Indiasyklusen fungerer de kollektive (koloniale) 

traumene som et tydelig bakteppe. I likhet med disse bygger traumefremstillingen i Emily L. 

på mangfoldet av traumer både innad i romanen og som inter- og intratekstuelle referanser. I 

tillegg handler de alle om hvordan grusomme eller vonde erfaringer (historiske eller 

personlige) ikke kan omtales direkte, en problematikk Duras har utforsket gjennom store deler 

av sitt forfatterskap. Den indirekte fremstillingsmåten blir særlig tydelig i traumelitteraturen 

hennes. I Emily L. opplever jeg dette som enda mer til stede enn i de tidligere tekstene, og jeg 
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finner det derfor merkverdig at den ikke har blitt lest som trauemlitteratur tidligere. De 

konkrete traumene i romanen har en mindre utpreget rolle sammenlignet med andre historier 

og samtaleemner, som nærmest fungerer som avledningsmanøvrer for å slippe å snakke om 

traumene. Traumene anes best der de ikke omtales, hvor deres kraft forhindrer den 

traumatiserte i å symbolisere dem gjennom språket. Traumene har størst betydning der de er 

fraværende, der de motarbeides og benektes. Fortelleren lever seg så inn i fortellerakten som 

dissosiasjon at subjektiviteten hennes forsvinner. Emily L. klarer ikke å omtale datterens død i 

diktet «Winter Afternoons», men opplever samtidig det å miste diktet som å miste datteren på 

nytt. Kapteinen og partneren vil ikke høre om kvinnenes traumer, og forhindrer en mulig 

helbredelsesprosess. I tillegg når mennene aldri gjennom med sine egne historier, historier 

som kun anes gjennom deres forsøk på å ta over fortellerposisjonen. I Hiroshima mon amour 

kan ikke de to elskerne snakke om noe annet enn det umulige ved å snakke om Hiroshima; i 

Emily L. klarer de ikke engang snakke om det umulige ved å sette ord på traumene. 

Emily L. fyller mange av kriteriene for hva traumelitteraturen: Den sammenstiller mange ulike 

typer traumeerfaringer, fremstiller traumer gjennom det indirekte og repeterende, samt har 

fokus på nåtiden snarere enn den traumatiserende hendelsen. Gjennom mine analyser har jeg 

ikke bare argumentert for at Emily L. med rette bør forstås som en forlengelse av Duras’ 

traumeprosjekt. Jeg har også vist hvordan romanen representerer en annen type 

traumelitteratur, hvor fraværet av traumer rommer erfaringer for store og grusomme for 

språket. Selv om spørsmålet om hvorvidt fortelleren kan klare å overvinne traumene fortsatt 

er ubesvart, unngår romanen gjennom sin eksperimenterende form å fordømme mulighetene 

for helbredelse gjennom språket.  
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