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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

     Indianernas förhållande till djuren omkring dem är spännande. De talar om dem som sina 

bröder eller släktingar. Jag har alltid tyckt om djur av alla de slag och andra säger om mig att 

jag har god hand med dem och ibland undrar jag vad det betyder. Jag tycker i alla fall om 

tanken på djuren som människans bröder. Det blir till en samhörighet med allt levande och 

ger för handen att vi faktiskt har mycket likartade behov och samma rätt att leva. För mig som 

västerlänning blir det ändå en konflikt i denna idyll när det kommer till att döda för att få mat 

och överleva. Jägar- samlar kulturens liv nära naturen gav inte mycket annat som alternativ än 

att döda eller svälta. Genom sina berättelser om djuren försöker de legitimera dödandet 

ätandet och levandet. Handlar det kanske om ett sätt att dämpa ångesten över att ta livet från 

andra levande varelser för att själva överleva? Ett psykologiskt regelverk för rätten till liv? 

Men hur kommer det sig att det bara är vi människor som reflekterar över saken? Djuren 

dödar och äter varandra stup i kvarten med god aptit och utan minsta tvekan eller 

samvetsbetänkligheter. Vad håller människan på med? Vad är hon för en konstig varelse och 

vad är meningen? Har indianerna något svar på det? Vad skiljer oss från djuren och varför? 

Jag tror att själva nerven i indianernas sätt att leva handlar om hur en tänkande, kännande 

varelse ska kunna bevara sitt oskyldiga hjärta i kampen om överlevnaden. Jag vill gärna tro att 

de vet någonting annat, närmare livet och döden än vi i västvärlden vet nu idag om vad och 

varför människan är.  

     Jag frågar mig alltså hur är man indian, människa? Till att börja med ska jag se närmare på 

den muntliga traditionen och vad berättandet av olika djurberättelser har för betydelse för den 

indianska kulturen i sig. Indianerna har helt bärande muntlig tradition och har aldrig känt 

något behov av ett skriftspråk. Jag vill se vad det har betytt för kulturens överlevnad. Hur har 

detta folk lyckats bevara sin identitet, sin kultur och livsövertygelse? Har den muntliga 

traditionen varit deras styrka eller svaghet? Styrkan i en muntlig tradition tänker jag mig 

ligger i en lättare flexibilitet, en anpassning efter levnadsvillkoren. I så fall är deras kultur lika 

stark som den alltid varit, lika äkta och rätt, om den fortfarande erbjuder en funktion, en 

grundsyn på livet som fortlevt med endast små förändringar efter generationernas varierande 

livsvillkor. 

    Européernas upptäckt av den amerikanska kontinenten var en katastrof för den inhemska 

befolkningen. Sjukdomar från den Gamla världen slog ut hela byar och indianernas samhällen 
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i spillror. För européerna var Amerika en ny landmassa att göra anspråk på, nya 

naturtillgångar att exploatera. 

    Inte nog med att urbefolkningen utsattes för en totalt överlägsen vapenmakt de utsattes 

också för kristna missionärer och europeisk propaganda som tvingade dem att ge upp sitt sätt 

att leva och att träda in i ett ”identitetslöst ingenmansland” i väntan på existensberättigande 

från ockupanterna. 

    I små reservat har dessa människor tvingats ta sin tillflykt och försöka bevara sitt hopp. De 

har utsatts för ytterligare påfrestningar och lidanden genom att plötsligt befinna sig på den 

europeiska livsstilens bakgård, en slags tveeggad tillhörighet med arbetslöshet, sociala 

problem och många gånger också drogproblem som följd. 

    Eftersom indianernas kultur vilar i så hög grad på muntlighet och traditioner i berättande 

och olika ceremonier eller familjesammankomster är det av intresse att undersöka just vad de 

vill berätta om och hur det påverkar -och verkar inom gruppen och för individen. Vad bygger 

de själva upp för föreställningar om sig själva, sin omgivning och sin världsbild. Med andra 

ord hur skapar de sig en identitet som människor. 

    Jag ska se närmare på en del av alla de berättelser som är vanligt förekommande bland 

indianer och försöka välja ut exempel som kan berätta hur indianerna ser sig själva i viktiga 

samanhang och speciella situationer. Därefter tar jag upp olika synsätt och problem kring 

identitetsbyggande rent allmänt för att slutligen gå in på en diskussion rörande indianerna om 

riskerna med att ”bli berättad” av någon annan som ger nya, felaktiga betydelser åt det 

identitetsskapande berättandet. 

    Frågor som jag då bland annat ställer är de eventuella fördelarna med en muntlig tradition i 

förhållande till en skriftlig och betydelsen av en tydlig andra part som motsatts att förhålla sig 

mot som tex. Indian – Angloamerikan. 
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Syfte 

 

    Syftet är att analysera indianska berättelser som identitetskonstruktioner i förhållande till 

det angloamerikanska samhället.  

    Jag ska analysera några indianska berättelser med hjälp av en litteraturteoretisk 

identitetsteori. 

    Min förhoppning är att legitimera indianernas sätt att förklara världen och sig själva även 

för oss ”icke-indianer” och driva in en kil av sunt kritiskt tänkande vad det gäller vår egen 

vetenskapstro. 

 

Centrala begrepp 

 

    Under senare tid har det protesterats mot benämningen indian. Det urgamla misstaget av 

Columbus att se de första människorna han stötte på som indier borde rent logiskt ha lett till 

att hela kontinenten tillfallit Indien per automatik. Men så blev nu inte fallet.  

    Amerikansk urinnevånare är det som har vunnit genomslag (Native American), mycket 

korrekt och innesluter alla folkgrupper, stammar över hela Syd och Nord Amerika. Jag har 

ändå valt att kalla dem indianer dels för att jag tycker att Amerikansk urinnevånare är lite 

långt och klumpigt och för att jag tycker att benämningen indian speglar deras unika utsatthet 

och det totala ointresset från dåtidens européer men också en för den här uppsatsen i mitt 

tycke ironisk bild av vilka vi tror att de är. 

  

Material, avgränsningar och metod 

 

    I den här uppsatsen ska det behandlas hur den innersta människan finns till och är 

uppbyggd, identitetskonstruktionen, och då med indianen i fokus. Uppsatsen ska ses som ett 

försök att se skillnaden mellan indianernas syn på världen och sig själva och vår egen och 

jämställa dessa båda sätt att se med hjälp av en litteraturteoretisk identitetsteori. På det här 

sättet formulerar jag mig en kritisk anglo-amerikansk-europeisk identitet ett frö, en möjlig 

form också för andra att ta del av och reagera på i och med denna text, berättelse, uppsats. 

    Det hela är ett litteraturstudium där jag tagit del av indianforskning där författarna liksom 

jag försöker se ”indianskheten” ur indianernas perspektiv, alltså sekundärkällor. Ur dessa 

källor har jag sedan valt ut några av de återgivna indianberättelserna inför slutdiskussionen i 

kapitel 5. 
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Forskningsöversikt 

 

    Det har varit svårt att välja ut bra källor som har en historisk beskrivning som inte trasslar 

in sig i motstridiga komplicerade förvecklingar i de många svåra situationer som uppstått allt 

sedan de första kontakterna mellan indianer och européer. James Wilson, Jorden skall gråta 

(2001), tycker jag gör en historisk beskrivning rakt på sak utifrån indianernas synvinkel. Det 

blir en plågsam läsning om missförstånd och plötsligt kaos i en annars balanserad maktapparat 

innan den ofruktsamma krocken med det främmande folket från Europa. Wilson beskriver att 

den bakomliggande orsaken till den katastrofala utvecklingen sedan européernas 

landstigningar handlar framför allt om den europeiska jakten på makt och egendom, ära och 

pengar, men han tar samtidigt upp rädsla och misstänksamhet som en trolig orsak till framför 

allt engelsmännens beteende. Att rädslan i sin tur skulle vara kulturellt och religiöst betingad 

tycker jag verkar vara både intressant och trovärdigt. 

    Precis denna ståndpunkt tycker jag genomsyrar också Calvin Luther Martins bok: The way 

of the human being (1999). Han försöker ge indianberättelserna tillbaka sin trovärdighet och 

rätt att förklara världen. Det handlar om hur viktigt det är att få ha och bevara kulturella rötter 

för människans grundtrygghet och själv i hennes egen tillvaro.  

    Jag fortsätter min undersökning genom att ta reda på hur detta själv och känslan för självet 

byggs upp rent teoretiskt. Kim L. Worthington föreläsare i engelska språket och litteratur vill 

peka på berättelser och historiers roll som medel i den en moralisk debatt där personligt 

ansvar och identitetskonstruktion är nyckeln till något hon kallar ”äkta kreativitet”. Jacques 

Derrida förklarar sin syn på hur identitetskonstruktionen ser ut, men jag tar också upp tankar 

han haft kring sin egen etniska tillhörighet och den resulterande språkliga fantomsmärta efter 

ett språk som han aldrig ägt ur hans bok Den andres enspråkighet eller den ursprungliga 

protesen (1999). Det ska bli intressant att se om jag som Worthington förhåller mig skeptisk 

eller ansluter mig till Derridas formulering. 

Lois J. Einhorn professor i retorik vid Binghamtons universitet har skrivit The Native 

American Oral Tradition (2000) där hon tar upp skillnaderna mellan amerikanska talare och 

indianska talare och utläser deras olika förhållnings sätt till människan, mänskligheten och 

världen genom att analysera dessa skillnader. Hon vill också ge sin förklaring till varför den 

muntliga traditionen är så viktig och unik för den indianska grundinställningen till världen.  
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Disposition 

 

       Jag börjar i kapitel 2 med en kort historisk beskrivning av de första mötena med 

européerna och omkring de första kolonierna för att försöka se hur och varför missförstånd 

och fiendskap uppstod redan från början och vad av detta som kanske finns kvar än idag. 

    I teorikapitlet 3 som följer redovisar jag olika infallsvinklar och idéer kring vad identitet, 

identitetskonstruktion och uppfattningen om ett själv verkligen är med hjälp av framför allt 

Kim L. Worthington och Jacques Derrida. Det är alltså meningen att när jag sedan går vidare 

från den konfliktfyllda historiska inblicken till en inre konflikt i identitetskonstruktionen så är 

målet att se om och i så fall hur den yttre situationen påverkar urbefolkningens rätt till sin 

identitet som indianer, urbefolkning och sina rötter där allt sådant som språk, kultur och 

livshållning innefattas.  

    I kapitel 4 vill jag gå in på hur viktigt berättandet är för den indianska kulturen för 

gruppkänsla, samhörighet och lojalitet. Jag vill visa hur berättelserna grundlägger en 

verklighetsuppfattning och livssyn som trygghet för individen. 

    I 4.1 tar jag upp indianernas syn på sina egna berättelser och ord. Jag vill visa hur 

berättandet och ordets roll i Indiankulturen är till för att förstå världen i pågående form genom 

den muntliga traditionen. 

     I 4.2 vill jag visa en bild av hur människan i den indianska kulturen är medskapare av sin 

verklighet, gruppens verklighet, jordens verklighet genom magi i berättande och känsla. 

Världen består av en andlig och en fysisk värld och människan har förmågan att tränga 

igenom Verklighetens hud och få se och uppleva sakers sanna existenser på den andra sidan 

för att sedan få användning av det efter återinträdet i vanliga världen igen.  

    I 4.3 tar jag upp hur de ser på verkligheten och sin roll i den genom att presentera några 

berättelser om framför allt björnen och bävern. 

    I kapitel 5 diskuterar jag om identitetsskapande berättande och vad som kan utläsas av 

berättelser och föreställningar som tagits upp i föregående kapitel.  

    Kapitel 6 utgör sammanfattningen som slutligen följs av käll- och litteraturförteckning. 

 

2. Historisk bakgrund 

 

    James Wilson försöker i sin bok Jorden skall gråta (2001) ge en något mer fullödig historia 

till Nordamerikas indianer. Han berättar historien ur indianernas synvinkel rakt upp och ner 

och det är många gånger en sorglig och upprörande tragisk redogörelse.  
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    De första mötena med européerna var handelsförbindelser med pälshandlare. Indianerna 

försåg européiska handelsmän med pälsar från för dem till synes aldrig sinande tillgång på 

pälsdjur, då framför allt bäver. För indianerna var handeln ett sätt att knyta an till 

nykomlingarna, ett ömsesidigt gåvoutbyte ( Wilson 2001: 62-63 ). Men för många européer 

syntes indianernas givmildhet med sina varor som barnsligt naiv och tanklös. Européerna å 

sin sida hade oftast ingen tanke på att indianerna förväntade sig samma givmildhet tillbaka. 

Denna missuppfattning myntade begreppet ”ädla vildar” som sedermera tillresande 

upptäckare förväntade sig att finna i varje oupptäckt del av världen. 

    Bilden av indianen som jordbrukare visade sig vara en helt igenom infekterad fråga. Vissa 

av Wilsons källor (Wilson 2001: 73) beskriver redan 1585 Nord- och Syd Carolinas algonkin-

indianers jordbruksmetoder som fyndiga och med ett sädeskorn med förunderligt stor 

avkastning. Medan 1800-tals och 1900-tals forskare helt avfärdar möjligheten att indianerna 

skulle ha varit några riktiga jordbrukare möjligen hobby eller deltidsodlare. Antropologen 

A.L. Kroeber ansåg att jordbruket inte var av någon större betydelse för överlevnaden främst 

på grund av att ingen överskottsodling tillämpades och alltså ingen ekonomisk vinst eller 

kvalitetsförbättring som han såg det och vidare att minst nittionio procent av potentialen 

förblev orört, outnyttjat ( Wilson 2001: 72 ).  

    Från en annan källa hörs kapten John Smith år 1614 berätta hur landskapet breder ut sig 

framför honom bestrött med trädgårdar och majsfält med en stark och välproportionerlig 

befolkning. Hans nya upptäckt kallar han New England ( Wilson 2001: 99-100 ) och i nästa 

andhämtning kallar han landet obebott och väl lämpat för exploatering och en koloni. 

    Varför denna förvirrande inställning till indianernas jordbruk?  En anledning kan enligt 

Wilson vara att för vanligt folk som observatörer syntes indianernas sätt att leva som 

främmande och obegripligt. Indianerna delade upp sina försörjningssysslor mellan män och 

kvinnor och flyttade från sina olika boplatser efter årstiderna. Det var helt och hållet 

kvinnornas göromål att odla grödor och allt som hade med dem att göra. Kvinnorna 

planterade och kupade majsen, sådde tomater, squash och bönor. Ogräsrensningen sköttes 

nitiskt men de fick ofta hjälp av barnen speciellt vid skördetiden. Männens göromål var att 

jaga och fiska, bygga kanoter och tillverka jaktvapen och fällor. Européerna såg hur 

indianernas kvinnor slet på fälten medan männen tillsynes bara latade sig. En annan krydda 

till anrättningen var att européerna inte förstod vikten av männens insatser vad det gällde jakt 

och fiske. Det ansågs nämligen redan då i Europa som ett fritidsintresse. De indianska 

männen sågs således som latmaskar som dessutom bara förlustade sig med olika 

fritidsaktiviteter medan kvinnorna och barnen slet för brödfödan (Wilson 2001: 74-75).  På 
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något underlig vis blev slutsatsen att jordbruket inte var något regelrätt jordbruk och att 

indianerna inte nyttjade landet. Man kan undra vad européerna trodde att indianerna levde av 

egentligen när de som de säger bara genomströvade landskapet? 

    De första koloniernas öden visar att européerna inte alls var intresserade av att leva ett gott 

liv i sina kolonier utan var ute efter helt andra saker. I Raleighs Roanokekolonin, belägen på 

en ö utanför Nord-Carolinas kust, var man helt inriktad på att hitta guld och då alltså anlägga 

guldgruvor så till den milda grad att man inte brydde sig om att bruka jorden för att försörja 

sig ens. Guvernören, Ralf Lane, tycktes ha en mycket dubbelt inställning till urbefolkningen. 

Samtidigt som de i kolonin var helt beroende av indianernas varor för att få mat inleddes 

anfall på anfall mot dem intet ont anande indianerna helt opåkallat. Efter ett år drogs kolonin 

tillbaka eftersom stödet från England ansågs vara otillräckligt, men man kan kanske också 

misstänka att vissa problem uppstått vad det gällde mattillgångarna (Wilson 2001: 90). 

    Jamestownkolonin i Vriginia anlades 1607 och även den var helt beroende av indianernas 

jordbruksprodukter och jakt. Kolonins historiker Robert Beverly beskriver år 1705 hur man 

helt slösade bort all proviant utan en tanke på att skaffa sig någon ny vilket till slut ledde till 

svår svält mellan åren 1609 och 1610. Indianernas välvilliga gåvor blev tillslut deras 

räddning. En George Percy berättar vilken hjälp de fick (Wilson 2001: 91)  

”bröd, majs, fisk och kött i stor mängd som fick våra kraftlösa män på benen, annars hade vi 

alla gått under.” Trots ihärdiga påtryckningar från modernationen England fortsatte bosättarna 

att köpa sin majs från indianerna. Det var visserligen med i beräkningen att kolonin kunde 

förlita sig på indianernas jordbruksproduktion det första året men sanningen visade sig 

utvecklas till ett långt större beroende som drog ut i nästan två decennier. Den kristna 

civilisationens överhöghet skakade i sina grundvalar. Det blev till ett djupt psykologiskt och 

praktiskt problem för den kristna självkänslan. Eller som rådsförsamlingen i London år 1621 

speglar när de instruerade Jamestown bosättarna att omgående bryta sitt beroende av 

”vildarna . . . som långt tidigare borde ha livnärts och biståtts av engelsmännen, i stället för 

tvärtom.”(Wilson 2001: 92)  

    Det gick med andra ord inte så bra varken med den civiliserande räddningsplanen man 

utvecklat angående indianen eller frälsningstanken då krisenhet tydligt mättes i både 

levnadssätt och total underkastelse inför den Engelska kronan. Tvärtemot planen började 

många av bosättarna istället sympatisera med indianernas sätt att leva. De som bosatte sig hos 

indianerna blev genast utstötta och betraktades som moraliskt svaga individer som givit efter 

för vilden inom sig. Synen på indianen som en hjälplöst irrande vilde utan en klar tanke kring 

organisation och samhällsordning visade sig också mycket chockartat vara totalt felaktigt. 
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Indianerna hade inte bara koll på sin jordbruksproduktion utan hade nya och effektiva 

lösningar på såväl styrelseskick som samhällsfrågor av olika slag. Det ledde till en större kris 

hos kolonial maktens folk som bara tyckes kunna förklara det hela med att Satan måste ha 

minst ett finger med i spelet (Wilson 2001: 93). 

    James Wilson har i sin historiebeskrivning tydligt givit indianerna sin rättmätiga plats i sitt 

landskaps historia och en historia att se tillbaka på för oss andra. En historia som också gör 

bilden av vilka de vita européerna var och vad de styrdes av tydligare och förklarar vad som 

ännu idag är roten till det onda i form av en stark imperialistisk anda och synen på den 

civiliserade människan som framsprungen ur den långt utvecklade europeiska kulturen och till 

slut också religiösa idéer som många gånger höll sina anhängare i ett järngrepp, vilket idag 

kan synas ha hindrat dem från att vara människor, medkännande och nyfikna. Istället drevs de 

av rädsla och ångest och slutligen också i ren desperation av aggressivitet när ingenting visade 

sig vara vad det borde vara. Skärpan ställs in på de första vita landstigande européerna och 

visar allt tydligare bilden av ett svårt neurotiskt folk som det inte går att lita på.   

 

 

3. ”Berättande” som teori. 

 

    Vad är subjektivitet? Allt som handlar om människor och vad människor gör och håller på 

med som grupp eller som individer brukar kallas för politik. Därför är det inte konstigt att 

litteraturvetare gång efter annan poängterar att allting är politik. För in i den minsta 

beståndsdelen handlar politiken om uppfattningar om vad människan är och hur samhället ska 

fungera bäst. Tilltron och synen på människan som ansvarstagande individ är avgörande för 

hur olika politiska partier tycker att samhället ska se ut. För att lättare kunna ringa in den 

litterära teoridebatten om subjektet ska jag gå igenom två välkända politiska grundvärderingar 

som står i pol mot varandra: liberalism och kommunism.  

    Liberaler har i alla tider försvarat paroller som individens rätt och frihet. Man ser samhället 

som bestående av individer med fria val och vissa rättvise krav för att kunna samexistera med 

andra. Subjektet är alltså någonting som existerar, in facto, utanför samhälle, sociala 

strukturer och kulturyttringar m. m.  Den här synen på individen som en tydlig enhetlig enhet 

också utanför alla sammanhang har också strukturalisterna.  

    Kommunismen säger att individen är konstruerad av det samhälle som hon lever i och att 

hon alltså är en produkt av de sociala strukturerna kulturyttringar o. s. v.  Det är också vad 

poststrukturalisterna hävdar. Utanför samhällsgemenskapen finns ingen identitet, ingen 
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individ eller själv och dit räknas alla sociala relationer också de som man inte valt själv som 

t.ex. relationen föräldrar - barn då barnet först får sitt själv, en identitet genom kontakten med 

sina föräldrar.  

    Den starkaste kritiken mot den liberala synen på samhället och individen är den allénation 

och främlingsskap ett sådant synsätt skapar. När alla är isolerade öar och agerar utifrån sina 

värderingar blir det snabbt också konflikter, fientlighet och ensamhet som följd för man måste 

hela tiden bevaka sina egna intressen. 

    John Rawls tas ofta upp som en av förespråkarna för liberalismen med sin bok A Theory of 

Justice, (1999). Rawls vill ge en förtydligad bild av hur liberalerna ser spelet mellan 

individens rättigheter och statens intressen. Han menar att individen alltid får ta ett steg 

tillbaka inför kollektivets bästa, majoritetens intressen går före allt. Han förklarar rättvisa i 

lagens mening som av nödvändighet förbjudande inför politiskt förhandlande och 

kalkylerande sociala intressen, staten är neutral, anti-perfectinism. Här i litteraturvetaren 

Worthingtons tolkning: 

 

    Anti-perfectionism has its roots in what Rawls sees as the fundamental, inescapable pluralism of 

humanity. It seeks to give equal credence to all possible permutations of human desire, need, and 

belief. People must be allowed to live their lives without interference from others or the state, except 

in those cases where their actions infringe on the liberty of others. (Worthington 1996: 52) 

  

    Det låter bra men lämnar också en öppning för en utsatthet för individen.  En av Rawls 

meningsmotståndare Alasdair MacIntyre säger: en modärn liberal person är en medborgare av 

ingenstans och i exil var han än är.[min översättning] eller en annan kritiker Samuel Beer: 

frihet och jämlikhet kan vara kallt. Människor kan vara fria och jämlika – och främlingar.[min 

översättning] (Worthington 1996: 53) 

    Samtidigt har man inom liberalismen ”det Aristoteliska arvet” om att den som talar bäst för 

sin sak anses som trovärdig och hans åsikter värderas högre -och som till och med mer sanna. 

MacIntyre förklarar vidare att moral enligt liberalt sätt att se är ingenting annat än uttryck för 

personliga känslor och att en moralisk debatt då bara handlar om att övertyga en publik med 

vad tillgängliga medel som helst. Denna inställning till det fria talet och staten som neutral 

”rättviseinstans” går helt enkelt inte ihop, hela idén fragmenteras i atomer med olika 

individuella intressen och önskningar, menar kritikerna. Man kan inte ens garantera med 

önskvärd säkerhet att staten så benhårt kan vara fri från personliga värderingar och ”små” 

intressen av olika slag, avslutar MacIntyre och Taylor. (Worthington 1996: 53) 
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    Den liberala kritiken mot kommunismens syn på individen handlar om den personliga 

friheten. Genom att se människans själv som ett resultat av sociala relationer, reaktioner och 

mönster helt innesluten i samhället så tar men ifrån henne initiativförmågan att ens reagera 

mot orättvisor eller agera aktivt eftersom hon inte kan ta sig ur sin egen kontext. Ett själv som 

inte existerar utanför sin sociala miljö och samhälle har ingen möjlighet att avgöra motiv för 

händelseutveckling eller personlig utveckling.  Kort och gott ingen frihet, allt är styrt av 

staten. Dessutom om man har så stor tillit till staten så har man svårt att förklara minoriteters 

och marginaliserade individers plats. 

     Hur är det nu möjligt att uppfatta sig själv när det i själva upptakten redan finns en 

oöverbryggbar dualitet mellan ett objektivt betraktande jag och ett handlande, upplevande 

mig? Frågan är också om det är önskvärt att uppleva detta själv och vad det i så fall förväntas 

vara? 

    Om man som poststrukturalisterna föreställer sig självet som en text som hela tiden 

omformuleras och blir en ny och annan text allt eftersom nya situationer i livet uppstår, nya 

händelser, önskningar och målsättningar för jaget så är det knappast någonting bra att ha en 

totalt låst enhetlig, oföränderlig mittpunkt som själv. Det är till och med en omöjlighet att 

uppfatta detta sitt, om man så vill, sanna jag (vilket jag låter Derrida förklara nedan). 

    Kim Worthington  är föreläsare på Avdelningen för engelska språket och litteratur i 

Wellington. Hon drar upp en linje som skär rakt igenom debatten om självet som 

självkonstruerande enhet eller en konstruktion av sociala mönster, normer och värderingar. I 

sin bok Self as narrative, Subjekitvity and Community in Contemporary Fiction (1996) menar 

hon att själva poängen med en modern skönlitterär berättelse är att försöka sätta sig själv i ett 

sammanhang och samtidigt känna den kreativa friheten att bryta sig loss ur för trånga 

situationer och mönster. Det måste finnas en orsak till att människan är kommunikativ. Att 

berätta betyder någonting, det fördelas någonting om oss själva som vi reagerar på och 

bearbetar. Det finns både en social spelplan med regler och förväntningar som alla känner till 

och en möjlighet att bryta mot dessa regler för att skapa nya förutsättningar. Kanske kan man 

se det som ett sätt att utöka spelplanen men det förutsätter ändå en impuls som inte skulle nått 

fram om det var just de sociala normativa tillståndet som skapat självet. På samma sätt skulle 

det vara meningslöst att berätta och kommunicera om spelplanen var given och förväntningar 

och värderingar lagbundna i det sociala mönstret.(Wothington 1996: 302-304) 

    Hon citerar språkvetaren Benveniste som framhåller att ”det är genom språket människan 

konstruerar sig själv. Skapar ett subjekt. Språket ensamt har makten, medlet att skapa 

begreppet ego i verklig bemärkelse och i sin tur dess verklighet vilket är att finnas till.”[min 
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översättning] Eller som Worthington förklarar ståndpunkten:”Endast genom språket som 

medium kan vi komma fram till en förståelse av oss själva och vad det betyder att vara 

människa eller mer förödande uttryckt: först så vet vi att vi finns till alls. Mer än någonsin 

tidigare har meningsfullt existerande blivit en språklig tankeprocess.”[min översättning] 

(Worthington 1996: 25) 

     Men om man ska tolka det enligt post-Wittgensteinsk-filosofisk-anda så är våra inre 

reflektioner och språket vilket vi läser och skriver på aldrig personligt och privat. På så vis är 

alltså självet i en dimension helt socialt. Poststrukturalisterna fyller genast på med att hela 

processen då är en förstärkning av den symboliska ordningen och en blind inskription i dess 

ideologiska normer och värderingar. Det finns alltså ingen äkthet, ingenting självständigt 

utanför yttre system och auktoriteter. Det finns inget självständigt själv som kan uppfattas 

som oberoende. Självet är en produkt av sammanlagda sociala processer. Jacques Derrida 

säger i sin Speech of Phenomenon: ”Mellanskillnaden [Difference] är inte någonting som 

händer ett transcendentalt subjekt. Det är den som skapar subjektet.”[min 

översättning](Worthington 1996:26) 

     Att finnas till handlar om en ständig kommunikation, laboration med denna mångfald av 

texter för att omskapa och anpassa det som är den sammanflätade identiteten av ett flertal 

olika röster, texter. En passande konstruktion för vår föränderliga verklighet, tycks det. Men 

poststrukturalisterna ser det som ett förfrämligande att så fort någonting blir formulerat för 

jaget i tanken som ord att förmedla så är det inte längre ens egna ord utan någon annans, som 

vem som helst, eftersom man hela tiden går vidare, förflyttas både i tanke och i handling 

(Worthington 1996: 161, 162). Man är aldrig den man nyss varit. Språket, 

formuleringsförmågan är allmängiltigt, den andres sätt att ge uttryck. 

    Draget till sin spets är det i princip samma sak som att säga att vi inte har något personligt 

ansvar eftersom man har dragit undan grunden för självuppfattningen som ett tydligt, enhetligt 

själv. På samma sätt finns det ingen självklar fixerad moral eller mening med vår existens 

(Worthington 1996: 166). Under den tidigare delen av nittonhundratalet förkastade man 

liknande tankegångar som ohållbara just för att de löste upp alltför mycket av grundvalarna 

för vårt sätt att tänka om varandra och vårt sätt att förhålla oss till vår omvärld 

överhuvudtaget. Eller som Johan G. Fichte kommenterar det hela i sin bok The Vocation of 

Man, (1965): 

 

There is nowhere anything lasting, neither outside me, nor within me, but only incessant change. I 

nowhere know of any being, not even my own. There is no being. I myself know nothing and am 
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nothing. There are only images: they are the only things which exist, and they know of themselves in 

the manner of images . . . I myself am one of those images; indeed, I am not even this but only a 

confused image of images. 

                                                                                          (Worthington 1996: 163)   

 

    Men dualiteten i vårt självs uppbyggnad återkommer som en logisk stötesten. Worthington 

föreslår att i stället för att se självet som en text se den som en berättelse uttolkad i det sociala 

språket. Mycket av dagens litteratur bearbetar just frågor om självförverkligande och 

värderingar, mening och moral i våra vardagsliv. Genom att se oss själva som berättelser i 

stället så har vi en sammanhängande kontinuitet om än inte som en sammansmält enhet utan 

som en pågående berättelse. Worthington menar också att de fiktiva berättelserna i litteraturen 

kan fungera som hjälpmedel för våra pågående inre debatter om och med oss själva. Vi har 

lätt för att ta till oss andras berättande just för att vi ser dem som en av våra egna, alltså: 

 

The operations of language, and hence of the constitution of textual (and personal) meaning, lie 

somewhere in between these two extremes, between the rigidity of structuralist systematization and 

the atomistic meaninglessness of poststructuralist linguistic relativism.  

(Worthington 1996: 168)  

 

    Jacques Derrida har själv vuxit upp i Algeriet med en komplicerad fransk-maghrebinsk-

judisk tillhörighet. Han beskriver hur det är att vara berövad sitt modersmål eller rättare sagt 

att det enda språk han behärskar som sitt eget inte är hans eftersom han blivit förvägrad att ha 

något annat.  När man lever i ett land som i det här fallet inte är Frankrike men samtidigt har 

franskan som språk så finns det en verklighet som inte går att beskriva på franska eller för sig 

själv. Det blir till luckor i det personliga livet, vakuum på intet sätt innehållslösa utan som helt 

enkelt saknar språk att förmedlas på, att ens tänkas på, men det känns desto mer.(Derrida 

1999: 25-31)   

     Derrida frågar sig om man kan äga ett språk om ens ett folk kan göra anspråk på att äga ett 

språk. Även om det kan användas att terrorisera och förtrycka andra språk med så har man 

inga medel att kontrollera det eller hävda ägande rätt till det mer än på konstgjord väg 

använda det genom politisktillusoriska konstruktioner och på den vägen låtsas ha ägaranspråk 

och påtvinga andra det som ett kolonialt maktspråk. Men allt man i själva verket åstadkommer 

på det viset är grova kränkningar och terror på den lokala befolkningen. Språket har ingen 
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ägare, ingen kan påvisa det som naturligt eller medfött förbundet med ens tillhörighet och 

identitet.(Derrida 1999: 38) 

 

Låt oss sammanfatta. Den enspråkige som jag talar om talar ett språk som han är berövad. Det är inte 

hans, det franska språket. Eftersom han således är berövad varje språk, och eftersom han inte har 

någon annan tillflykt – varken arabiskan, berbiskan, hebreiskan eller något av de språk som förfäderna 

skulle ha talat – eftersom denne enspråkige på något sätt är afasisk (kanske skriver han eftersom han är 

afasisk), är han kastad i den absoluta översättningen, en översättning utan referensram, utan 

ursprungligt språk, utan orginalspråk. För honom finns om du så vill, bara översättnings språk, men 

språk som egendomligt nog inte lyckas nå något ankomstmål i och med att de inte längre vet varifrån 

de utgår, utifrån vad de talar, och vad som är färdriktningen. Språk utan resplan, och i synnerhet utan 

motorväg för jag vet inte vilken information. (Derrida 1999: 93) 

 

 

 

4. Indianska berättelser 

 

4.1 Ordet och berättandet 

 

    Vikten av den muntliga traditionen är kanske svår att förstå. Vi i vår kultur uppfattar det 

skrivna ordet som en säkrare form inte bara från glömskans mörker utan säkrare från 

förfalskning eller förvanskning. Det skrivna ordet värderas oftast högre i vår kultur. I förordet 

till Lois J. Einhorns bok The Native American Oral Tradition (2000) berättar författaren 

Tamarack Song om hur en god vän ville bege sig till sina stam Äldste för att skriva ner och 

samla in stammens ”myter” för att kunna bevara dem och skapa en legitimitet för stammens 

existens och gemenskap. Hans mål var helt enkelt att få statligt erkännande för sin stam.  

Tamarack ser med fasa för sin inre syn hur vännen tränger sig på stammens äldre befolkning 

och trycker upp en mikrofon under näsan på dem med uppmaningen att berätta alla historierna 

för honom. Tamarack som har en väl förankrad förståelse av den muntliga traditionen är inte 

sen att svara mot vännens aldrig så välmenande intentioner. För hur ska han få dem att berätta 

någonting? Vad ska han spela in och teckna ner? Det finns hundratals föreställningar och 

traditionella berättelser, vilka ska han välja ut och varför? För att försöka få vännen att förstå 

ytterligare det omöjliga i uppgiften berättar han:  

 

 13



 I gently explained to Stuart that Native Peoples´ oral tradition is their very existence; it is their soul. It 

is unique communion with the Circle of Life. It is the web that connects their Ancients with those yet 

to come. When spoken it is not bounded by voice or the time of the speaker; it is but the momentary 

expression of the great flow of a people. Like the flow of a river, it cannot be captured, as it is ever 

flowing, ever changing. (Einhorn 2000: xi)  

 

    Och för att mer beskriva denna flod som han liknar den muntliga traditionen vid så 

fortsätter han att jämföra den med allt vad man i det amerikanska samhället kallar för 

utbildning, vetenskap, politik, religiösa institutioner, våra sociala seder och bruk, personlig 

historia liksom familjehistoria, profetior om naturen, allt inom konsten och litteraturen samt 

allt som kan sammankopplas med vårt kollektiva undermedvetande.  

Det enda rätta, tycker jag att man kan sluta sig till efter en sådan beskrivning, är att om man 

vill bevara den muntliga traditionen ska man helt enkelt bara delta, bli en del av den, antingen 

det nu är som aktiv åhörare eller berättare. 

    Eftersom Einhorn är professor i Retorik vid Binghamton universitetet så är hon intresserad 

av hur indianer använder språket i sina tal när de berättar och uttrycker sig. I sin bok tar hon 

bland annat upp hur indianerna gärna använder symboler och bilder i sina tal för att involvera 

sina lyssnare, alltså med hjälp av någonting vi kallar metaforer. Skillnaden är bara den, menar 

Einhorn, att indianerna inte menar det som metaforer i vår bemärkelse som någonting 

liknande det som målas upp i t.ex. ett tal, utan det är menat att nå ända in och faktiskt vara allt 

på en gång. De strävar efter enhetlighet, en sammankoppling mellan objekt och subjekt där 

talare och lyssnare är ett, ljud och känsla en verklighet.(Einhorn 2000: 28) 

    När solens ljus tas upp som metafor blir solen en representant för ljus, är ljus och talare, 

lyssnare och alla som får ta del av talet är på samma vis ljuset. 

    En annan skillnad mellan amerikanska talare och indianska är att indianska talare alltid 

strävar efter enhetlighet och samhörighet med sina lyssnare medan talare i det amerikanska 

samhället oftast agiterar och piskar upp en stämning där man till slut kommer den populär- 

aggressiva frågeställningen: - Är du med oss eller emot oss?! Denna polemik är fullständigt 

främmande för de flesta indianska talare. Det upplevs som ett meningslöst och olämpligt 

destruktivt sätt att måla upp relationer till omgivningen så. (Einhorn 2000: 13 - 25)   

    Orden i den indianska traditionen ses som heliga. Ord är levande dynamiska varelser 

eftersom de skapats genom andedräkten och varje andetag är tecknet för liv. Språket är den 

skapande kraften. Det är genom språket som vi blir medvetna och vår värld kommer till, 

menar de, språket är liv.(Einhorn 2000: 4) 
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    Andra typiska saker som indianer tar fasta på i sitt berättande är vikten av att vara i balans 

med naturen och inte försöka kontrollera den eftersom allting i naturen är levande och förenat. 

Skapelsen är en pågående process och Skaparen är del i allting, tillhörig alla varelser och 

kosmos och slutligen inte minst att alla varelser, hela världen, är ofrånkomligen 

sammankopplade i evigt samspelande energifält. Indianerna koncentrerar sin retorik till att 

handla om relationer i motsatts till vår som hela tiden vill bevisa och övertyga.(Einhorn 2000: 

103 – 106) 

    Indianer talar om människan som ett mikrokosmos av den makrokosmiska världen. 

Kommunikation är någonting som omfattar alla levande varelser och inte något som ger oss 

rätten att tala till och för andra varelser.(Einhorn 2000: 107) När människor strävar efter inre 

harmoni i sina liv kopplas de automatiskt ihop med ett större sammanhang, med det kollektiva 

medvetandet hos världen. Att vi upplever oss som en frånkopplad oberoende art på jorden är 

en illusion. Människan är en ofrånkomligen en del i skapelsen, beroende och samexisterande 

med allt och alla; stenar, träd, växter, djur, berg, oceaner, vatten, vindar -allt du kan komma 

på. Hela den indianska traditionen bygger på att upprätthålla och stärka denna helhetskänsla 

genom att acceptera olikheter i uppträdande existenser kan skapelsen och alla levande varelser 

leva i harmoni; röra sig tillsammans som en kropp, ett medvetande och en ande. 

 

Securing oneness with self and others, traditional Native People say, requires ceasing the clash for 

control and casting aside illusions of isolation, dogmas of division, and canons of chance. The 

processes require sacrifice and suffering, perils and privations. Before people’s energies can connect to 

other energies, they must purify their bodies, minds, and spirits; clear old wounds, get rid of emotional 

“baggage,” and release limiting emotions such as guilt and shame. Risk always precedes relief. 

(Einhorn 2000: 107)      

 

 

4.2 Verklighetens hud 

 

    I det här kapitlet kommer jag att presentera några vanliga föreställningar förekommande 

bland många indianfolk om hur världen och varelserna i den hör ihop och hjälper varandra för 

en skön tillvaro och ett bekvämt existerande. Jag tar också upp exempel på hur vår vetenskap 

har kommit mycket nära gamla indianska föreställningar och synsätt på världen den senaste 

tiden. 
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    Verklighetens hud eller världens utspända skinn; det finns en annan verklighet bortom vår 

dit man kan förflytta sig rent viljemässigt eller av misstag eller till och med helt ovetande om 

det förrän efteråt. Indianerna beskriver det som en hud eller ett skinn som den kända världen 

är innefattad i och som man kan passera igenom och få se sakers andra sanna natur. 

    Inuitshamaner kan försätta sig i trans på olika vis och ibland lämnar de sin kropp i en tung 

dvala för att besöka till exempel valarnas värld. Shamanen låter sig förvandlas till en val för 

att få simma obehindrat på samma villkor med de andra. På detta vis har människor fått veta 

hur valarna tänker och känner. Man har fått veta hur de ser på människan och hennes jakt på 

mat och att de känner sig villiga att ge sina kroppar till de människor som tänker rätt om dem 

och delar med sig av fångsten och har ordning i sina hem där köttet förvaras och tillagas.  

    Men inte nog med det. Valfolket befinner sig i sin andra natur och tar bara på sig sin val-

skepnad när de vill vara synliga på den här sidan av skinnet. Därför är det lämpligt att be dem 

just om detta för att människor ska kunna se dem och finna dem ute i det stora havet. 

Överhuvudtaget är de olika djuren att betrakta som en rad varierande överrockar av kött, ben, 

blod och skinn som de olika djurfolken tar på sig för att känna sig bekväma i den här världen.  

 

 (The principle is as ancient as the Pleistocene and is universal among Native Americans.) “It is true 

that man kills animals for his food and clothing,” confirms Ruth Murray Underhill, discussing the 

O´odham (Papago), “but this is only with their consent. They are willing to offer their bodies for death 

– which is not real death, because after it they go back to their secret kingdom and take bodies again. 

In fact, the animal body is put on at will in order to be more comfortable in the world. ( C. L. Martin 

1999: 63)  

  

    Allt detta om verklighetens hud är en sanning om hur världen fungerar och berättelserna 

stödjer denna förståelse och sätt att se på tillvaron. En sådan berättelse handlar om en 

indianstam under en tid som Micmac kallar för Den starka tiden. (C. L. Martin 1999: 77-83). 

Men det råkar vara så att historien handlar om en mycket kärv vinter i denna starka tid. Av 

någon obegriplig anledning så kan stammens jägare inte hitta några bytesdjur att fälla. Alla är 

mycket hungriga, på gränsen till svält. De kunde varken hitta renar, bävrar, björnar eller ett 

enda av de mindre bytesdjuren, inte ett spår!  

    En dag när jägarna kommer tillbaka från ytterligare en misslyckad jakt ber en av kvinnorna 

sin man att han ska göra ett enda nytt försök den dagen och hoppas på bättre tur. Han gör som 

hon ber honom och tar på sig snöskorna igen och går ut. Han går genast vilse. 
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    Han trampar på i sina snöskor och träffar plötsligt på någonting, andra snöskospår i snön. 

Först blir han ängslig när han tänker på vilka de andra främmande jägarna kan tänkas vara, 

men så minns han seden att dela med sig av jaktbyten och bestämmer sig för att följa spåren i 

förhoppning om att denna jägare lyckats fälla något byte. Han följer spåren som fortsätter 

genom skogen länge och väl. Spåren leder honom till kanten på en sjö och i änden på sjön 

skymtar han någonting. Han går närmare för att se och upptäcker en stuga där lite rök ringlar 

ut genom skorstenen. Någon måste alltså vara hemma, resonerar han. Han går fram till dörren, 

ropar hallå och går in. Vid elden ligger en gammal man och sover medan ett renhuvud 

långsamt rostas över lågorna. Mannen vaknar upp när han kommer inramlande och hälsar 

honom vänligt att stiga in. – Välkommen och stig in, hälsar den gamle och undrar sedan om 

han möjligen sett några andra unga män på jakt ute i skogen. Strax hörs dock röster utifrån 

och den gamle mannens söner kommer hemdragandes på en släde överlastad med renkött. 

Men den gamle mannen grälar på dem och undrar varför det tagit sådan tid, vilket antyder att 

det tvärtemot vår huvudpersons erfarenheter formligen kryllar av villebråd i trakten.  

    De slår sig ganska omgående ner för att äta och efteråt tar de och röker pipa till 

djurandarnas ära som seden bjuder. Den gamle mannen frågar artigt vem hans gäst är och 

varifrån han kommer. Mannen berättar om sin by och tar blygt upp deras jaktproblem och 

erkänner till slut att de är illa ute. Den gamle mannen säger genast att de vill hjälpa sina 

nyvunna vänner och säger åt sönerna att lasta en stor släde med kött åt sin gäst. 

    Glad i hågen beger han sig hemåt och lyckas faktiskt hitta hela vägen hem. Enligt seden 

lägger han ifrån sig berget av renkött utanför sin wigwam och går in till sin hustru. Han 

berättar lågmält att han har någonting utanför åt henne medan han sätter sig ner och pustar ut.  

    Hon går ivrigt ut för att ta itu med vad det månde vara. Men hon kommer snart in igen både 

förvirrad och besviken. Han störtar ut och där ligger en jätte hög av poppelbark. Bäverföda! 

Mat för bävrar! Han hade varit gäst hos bävrarna. 

    Calvin Luther Martin vill poängtera att nyckeln till historien ligger i ordet någonting som 

magiskt och anknyter till begreppet plenipotential som han lånat från embryologin (C. L. 

Martin 1999: 78). (Ett embryo i ett visst stadium av sin utveckling ser likadant ut hos alla 

däggdjur och har möjligheten inom sig att bli vad det ska och vad som helst.) Någonting kan i 

princip vara precis vad som helst och varje gång som det används i berättelsen låter det 

huvudpersonens önskningar att få en form. Han skapar sitt seende, sin perception genom sina 

önskningar. På samma sätt är vi människor hela tiden med och skapar vår egen omgivning 

och förutsättningar efter våra föreställningar och önskningar. Den som inte är med och skapar 

sig någonting och föreställer sig någonting ser kanske en jättehög med poppelbark. Det kan 
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tyckas naivt att tro på människan som potentiell medskapare av sakers beskaffenhet och 

egentligen hela världens tillstånd men som jämförelse tar Martin upptäckter inom vår så 

förtroendeingivande forskning på fysikens och kvantfysikens område som få av oss 

ifrågasätter -eller ens förstår (C. L. Martin1999: 92-100). 

    Det första experimentet kallas The double-slit experiment. Det går till så att elektroner 

skjuts mot en skiva i vilken två hål har borrats upp, ett i övre kant och ett i undre kant. Första 

gången täcks det övre hålet över så att elektronerna bara kan passera där nere och andra 

gången täcks det nedre hålet över så att elektronerna allihop passerar där uppe. Försöken har 

spelats in och mätts upp så att elektronerna syns som ett ljusstreck på en tv-skärm. När man 

sedan gör om experimentet en tredje gång den här gången med båda hålen öppna antar man 

helt lugnt att en del av elektronerna kommer att passera där uppe andra där nere i ungefär jämt 

antal. Men på tv-skärmen visar ljusstyrkan att alla elektronerna gick genom båda hålen på en 

gång. Ingen gick genom det ena eller det andra utan alla gick genom båda, simultant. När man 

sedan gör om experimentet för att mäta och räkna hur många som gick igenom var med 

mätutrustning som kunde räkna elektronerna ett och ett. Plötsligt ändrade sig också bilden på 

tv-skärmen, hela resultatet av experimentet, och elektronerna passerade mycket riktigt i tur 

och ordning ett och ett antingen där upp eller där nere. Slutsatsen blir alltså att experimentets 

resultat är helt beroende av vad man bestämmer sig för att mäta. 

 

”The observer,” in the words of Princeton physicist John Archibald Wheeler, ”is inescapably 

promoted to participator. In some strange sense, this is a participatory universe.”  

(C. L. Martin 1999: 91) 

 

Om vi så går vidare till Nils Bohrs undersökningar och The principle of complementarity så 

visar kvantfysikens erfarenheter för oss att om vi till exempel vet vilken färg en elektron har, 

låt oss säga svart eller vit, så säger det väldigt lite om dess övriga egenskaper. Då kan vi välja 

att till exempel mäta om den är hård eller mjuk. Men då visar det sig att vissa vita elektroner 

plötsligt ändrar färg när de blivit uppmätta som hårda och blir svarta.  

    Det hela mynnar alltså ut i att vi vet mindre än när mätningarna började. Nu vet vi att 

elektronen inte är vit och inte svart eller hård eller mjuk och den är inte alltihop eller 

ingenting för den finns där i superposition som man slutligen kallar hela fenomenet.  
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4.3 Indianerna och djuren    

 

    Nu kommer jag att återge tre djurberättelser. Den första om hur det gick till när djuren och 

människan gjorde upp om vem som skulle få äta vem. Huvudpersonen kallas Hare men är en 

mänsklig trickster; en människa som kan liknas vid en spelevink och pajas som alltid ska testa 

gränser för vad som är tillåtet i ett samhälle. Ibland lyckas han utvidga gränslinjen och skapa 

nya förutsättningar som gagnar gruppen, ibland blir det ”rena soppan” och rent av livsfarligt. 

Den andra berättelsen handlar också den om en björnrelation till en liten pojke. Den tredje 

berättelsen jag valt ut handlar om bävrar för de har varit vanliga bytesdjur för indianer under 

lång tid.  Berättelserna redovisas här utan kommentarer, all diskussion kommer att tas upp i 

diskussionskapitlet efteråt. 

     Björnen är det mest aktade och kraftfullaste djuren både rent fysiskt i sig självt och i fråga 

om andlig styrka. Den anses som ett av de betydelsefullaste bytesdjuren på grund av sitt feta 

kött, tjocka päls och inte minst dess medicinska egenskaper. Enligt olika historier som 

berättas om björnen var den inte så lätt att övertyga om vem som skulle vara jägare och vem 

som skulle vara bytesdjur i relationen till människan. Björnen var lite motvillig till att låta sig 

dödas.  

   På flera indianska språk kallar man björnen för halvmänniskan. Man ser likheter i både 

kroppsbyggnaden och dess förmåga att gå på två ben som mycket övertygande. Det är mycket 

viktigt hur man förhåller sig till björnar också när man inte jagar dem och har andra saker för 

sig. Det effektivaste sättet att visa björnarna sina avsikter när man till exempel är ute och 

plockar bär är helt enkelt att tala om vad man gör där i skogen och vad man vill dem. Björnar 

har nämligen mycket god hörsel och kan höra och få saker förmedlat genom all slags 

vegetation, stenarna och själva marken ( C.L Martin 1999: 116). Man kallar ofta björnen för 

någonting annat för att han inte ska förstå att det är honom man pratar om. Ibland säger man 

helt enkelt att man såg någon i skogen och man får förstå av samanhanget att det handlar om 

en björn. Annars kallar man honom allmänt för Morfar (Granfather) för att samtidigt hedra 

och undgå hans uppmärksamhet.  

    I en av Winnabago-stammens berättelser med trickstern Hare i huvudrollen berättas det om 

hur det gick till när bytesdjuren accepterade att människan skulle få jaga och äta dem ( C.L 

Martin 1999: 62-67). Hare beger sig ut till vart och ett av bytesdjuren och frågar dem samma 

fråga allihop nämligen: Hur vill du leva?  

    Den förste han besöker är Kanadahjorten vilken genast svarar på frågan att han önskar leva 

på att jaga och äta människor! Det tycker nu inte Hare verkar vara en så god idé. Efter en 
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stund lyckas Hare lura av Kanadahjorten hans huggtänder och då ber plötsligt hjorten om 

ursäkt och ändrar sig i frågan och säger i stället att människan får jaga och äta honom hur 

mycket och när de vill, själv ska han leva av gräs. Hare tackar och är nöjd med svaret och går 

vidare för att besöka Bävrarna.  

    Hos Bävrarna blir det nästan slagsmål om vem av dem som Hare ska få döda och äta upp 

först. Men en sak är de väldigt noga med och det är att inga ben får komma bort eller skadas. 

Därför kokas bäverkroppen i en gryta för att benen lätt ska lossna. Efter måltiden måste benen 

samlas ihop och läggas i ett vatten så att djuret kan komma tillbaka. Men berättelsen tar 

naturligtvis en tråkig vändning i alla fall för bävrarnas del, när nu en trickster är inblandad. 

 

 

    Hare, however, was ravenous and predictably clumsy. At meal’s end all the bones were carefully 

gatherd and deposied in the water – and another precedent was born. “Soon after, a beaver came in 

crying, and when his parents looked him over they noticed that the sinews in his forepaw were broken 

and that he was crying for that reason. And this is why beavers’ paws to this day are drawn together.”  

( C.L Martin 1999: 64 )    

    

 

    Nästa djur som Hare besöker är Björnen och han svarar snällt att visst fick människor döda 

och äta honom bara de iakttog en fasta inför jakten annars så skulle han gömma sig och täppa 

för ingången till sin grotta med framtassarna. Hare tycker inte om det där med att gömma sig 

och att människor måst fasta först för att kunna hitta honom. Men björnen framhärdar i sin 

begäran -och det har en djup innebörd.  

Hare avslutar sin rundvandring bland djuren med att erbjuda dem ett oljebad som ska göra 

dem feta och fina.  

 

    Having gone around the assembled group and questioned them all, Hare invites everyone willing to 

give himself to humans to “take a bath in this oil. You will be fattened thereby.” Bear plunges in first 

and rolls about, “and that is why he is so fat” to this day. Mink jumps in next, but he’s deemed not “fit 

to be eaten so they fished him out and wrung him dry and that’s why he is so thin and lean.” Skunk 

suddenly dives in uninvited, amid noisy complaints that he’s too stinky for anyone to eat. But Skunk 

promises that if anyone who is sick eats him, he will be cured. “So Hare told the people to let him 

alone if he kept to his promise to prolong their life.” (C. L. Martin 1999: 65) 
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    Men återstår nu en sista behandling av Björnen som är så medicinskt mäktig och liknar 

människan så mycket. Björnen får en speciell ceremoni. Hare kokar en gryta med majs och tar 

med den in i bastun för att demonstrera hur människan kan närma sig dessa varelser.  

    De heta stenarna i elden börjar avslöja var Björnen finns allt eftersom de hettas upp. Hare 

kan koncentrera sitt medvetande så hårt att han kan samtala med träden, buskarna och gräsen 

när han tar sig ett svalkande bad. Alla stenar talar till honom och till och med marken. Han 

offrar tobak och ceremonin börjar med att han sjunger kraftfulla sånger (Blackroot songs). 

Björnen försöker att inte avslöja sig genom att titta på honom men till slut kan han inte motstå 

dragningskraften i Hares sjungande så han ger efter för att möta Hares blick. Hare blir 

upprymd och utropar till sin mormor att någons medvetande precis kom till honom. Han 

fortsätter att sjunga men den här gången tar han upp medryckande danssånger. Björnen 

kämpar emot men kan inte heller motstå frestelsen att dansa. Matdoften är även den mycket 

lockande och alltihop gör att björnens ande infinner sig hos Hare, helt oförmögen att 

kontrollera sin nyfikenhet, för att se vad han egentligen håller på med. 

    Nästa dag beger sig Hare ut med sina jakthundar. Han vet åt vilket håll han ska leda 

hundarna och snart har de nosat rätt på björnens ide. Hundarna skäller trots att Björnen 

desperat försöker att muta dem att vara tysta genom att kasta till dem bitar av sitt fläsk. Hare 

laddar sin båge med en av sina magiska pilar när han lyckas få ut Björnen ur idet. Men han 

sänker sitt vapen och låter hundarna jaga iväg Björnen. Men i sin förvirring springer han i en 

stor cirkel och tillbaka mot Hare igen. Björnen är åter en enkel måltavla. Hare siktar och 

spänner sin båge men låter samma scenario utspela sig ännu en gång. När så hundarna för 

andra gången jagar Björnen emot honom så börjar Björnen att gråta. Hare frågar honom 

varför han gråter och Björnen svarar att han insett att om han varit jagad av någon annan än 

Hare så hade han varit dödad för länge sedan. Han förstår nu att han är oförmögen att fly på 

grund av sitt förvirrade medvetande och han erkänner sig besegrad och att han inte var så 

stark som han hade trott. Han har ju varken kunnat gömma sig eller stänga igen sin 

grottöppning för Hare som ju inte fastat inför jakten. Björnen är överbevisad och han säger att 

människor här efter alltid kommer att kunna hitta honom när de jagar honom och han ger upp 

sitt liv åt Hare.  

    På samma vis har indianer fortsatt att fånga Björnens ande innan de beger sig ut för att jaga 

honom. Människans möte med djuranden är då alltid formulerad som en fråga, i likhet med 

Hares frågor till djuren, inte en befallning och det tillåtande svaret är att uppfattas som en 

gåva.  
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    Nästa berättelse handlar också om björnen och är en berättelse från den indianska  Ojibwa-

stammen om en liten pojke som blir misshandlad av sin pappa (C. L. Martin 1999: 72-76). En 

dag när han blir slagen blir han så ledsen och förtvivlad att han kastar sig ut från hemmet och 

flyr i vild panik mellan träden i skogen som förblindad. Plötsligt kolliderar han med någonting 

stort och mörkt. När pojken ser upp på björnen som fångat honom blir han så fruktansvärt 

rädd och efter ett kort skri har han glömt hela sitt förflutna, sin härkomst och sina föräldrar. 

Björnen gör honom ingenting ont visar det sig. Pojken blir mycket fäst vid honom och 

björnen tar honom till sig och tar hand om pojken på bästa björnmanér.  

    Björnen lär honom allt en björn ska kunna om att hitta mat och de genomlever en rad 

äventyr tillsammans. Björnen vakar kärleksfullt över pojken, bandet mellan dem är starkt, och 

björnen kallar pojken för sitt lilla barnbarn. 

    Så blir det tid att göra sig ett ide för vintervilan och björnen provar ut en lämplig plats där 

han känner att inte så många människor kommer att gå. Snart kurar de ihop sig tillsammans i 

ett varmt och härligt ide för att tillbringa vintern. 

    Ibland hände det att en människa kom oroande nära idet men då använde björnen sin 

oerhörda klärvoajanta förmåga och kastade ut rökt fisk ur idet som i luften förvandlades till 

flyende ripor och människovarelsen satte efter dem istället glad över sin jakt lycka. Björnen 

förstod också att mätta sin lilla skyddsling genom den långa vintern. 

 

Meanwhile, whenever the youth was hungry during those long, dark month, the Old One would simply 

say, ”Look there at my back,” and would roll over slightly. “And when the boy looked, very nice was 

the food he saw. Everything which they had eaten during the summer before was all there,” 

ingeniously stored in the mysterious larder of that massive body. “Do you eat my grandson!” he was 

told. Truly did the boy eat. So that was what (the Bear) did throughout the winter when feeding (the 

boy). “Occasionally, remembered the narrator, his grandfather would say: “Even though I take pity 

upon people, yet I do not (always) give them of my body. Too much harm would I do you if I should 

be killed”- a puzzling yet provocative statement. (C. L. Martin 1999: 74) 

 

    När våren kom och de stigit upp ur idet höll de ihop en liten tid tills björnen talade om för 

pojken att det var dags för honom att återförenas med sitt andra folk. Björnen förde honom 

nära en sjö vid vars strand en av människornas boplatser var och där pojkens föräldrar fanns. 

Björnen berättade att hans föräldrar fanns där och att de sörjde svårt över att ha förlorat sin 

lilla pojke. De måste skiljas åt men björnen lovar pojken att när helst han blir hungrig så 

behöver han bara ropa på honom så ska han se till att han får äta. 
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    Björnen och pojken omfamnar varandra en sista gång innan pojken ger sig av i riktning mot 

byn. Efter några steg passerade han helt ovetande genom det Mysteriska skinnet som är 

uppspänt över världen och han glömde varje tanke på björnen. Hans föräldrar blev mycket 

lyckliga av att få honom tillbaka. De förstod att någon mycket mäktig varelse hade vakat och 

tagit hand om honom åt dem. De såg att pojken var besjälad med någon stor makt och att han 

hade fått en stor styrka. 

    Livet i byn fortsatte, men en dag råkar pojkens mamma höra honom skrika: Morfar! Jag vill 

äta! Ge mig mat! Men hon tänkte inte så mycket på det tills pojken plötsligt kommer in 

rusande och berättar att en björn simmar i sjön! De springer ner till vattnet för att se själva och 

mycket riktigt ser de en björn plaska där ute. 

    Pojken hämtar snabbt sin lilla krigsklubba och hoppar i en av kanoterna som är på väg ut. 

När de kommer jäms med den simmande björnen ropar pojken: - Jag ska själv slå ner honom! 

och drämmer till björnen med ett enda dödande slag i huvudet med sin lilla klubba. Och i 

fortsättningen när helst denna pojke yttrade orden: - Jag är hungrig Morfar, ge mig mat! så 

dök en björn upp. 

 

    En gammal Micmac-indian vid namn Mene-Seela berättar om en gång då han begav sig ut 

på jakt en gång i sin ungdom tillsammans med ett gäng kompisar (C. L. Martin 1999: 44-45). 

De gick iväg ut och efter ett tag fann de en bäverhydda. Mene-Seela får för sig att han ska ta 

sig in via den underjordiska tunneln. Sagt och gjort han börjar att krypa. Ibland är gången hög 

och bred så att han enkelt kan krypa fram på alla fyra, ibland måste han simma då gången 

plötsligt är fylld med vatten en bit. Tillslut är gången så trång att han måste åla platt på mage 

och pressa sig framåt, det blir så trångt att han nästan kvävs och han förlorar medvetandet. 

När han kommer till sans igen och fortsätter får han så syn på någonting vitt när gången 

öppnar sig inför en damm. Vid kanten av den spegelblanka dammen sitter en vit gammal man 

och två kvinnor också de helt vita. Han blir så rädd att han kastar sig tillbaka samma väg som 

han kommit och lyckas nå dagsljuset. Väl ute hos sina kompisar är han välbehållen sig själv 

igen men för alltid förändrad. 

    Han går dock resolut fram till den plats där han förstår att den underjordiska dammen 

ligger. Han gör ett stort hål med sin yxa och ställer sig och väntar. Efter en stund kommer en 

bävernos ut ur hålet och vädrar. Det är en gammal hanne. Mene-Seela tar tag i bävern och drar 

ut honom. På samma vis kommer de båda bäverhonorna till öppningen och möter samma 

behandling.  
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   Den gamle Mene-Seela avslutar berättelsen genom att konstatera att dessa tre måste ha varit 

de samma som han sett sitta vid kanten av vattenspegeln nere under marken.  

 

   

5. Diskussion 

 

    Jag tycker mig se att indianerna hela tiden använder berättandet som en ingång till 

någonting gemensamt. Berättandet som brygga mellan gruppen och individen just genom att 

berättelserna ska engagera och intressera människor att själva reflektera över viktiga 

gemensamma problem över hur man ska vara som människa. Precis som Worthington föreslår 

är synen på identiteten och självet både och på ett konstruktivt och lekfullt sätt.  

    När jag tar del av vad Derrida skriver så tycker jag mig ana en självklar tro på en 

bakomliggande identitet, ett själv oföränderligt och konstant men att vi helt enkelt är totalt 

avskurna från denna låsta sfär av rent existerande för att alls kunna fungera. Hur kan han 

annars påstå att det finns någonting att uppleva och förmedla bortom språket och tanken som 

jag tycker att han gör i citatet på sidan 13? Varför ska man dra det till sin spets och säga att vi 

inte har något personligt ansvar i och med denna förlust? Det är inte samma sak att påstå att 

någonting inte existerar som att någonting gått förlorat. Då är det en större risk att låsa fast sig 

vid en lagbunden auktoritet i en absolut identitetsuppfattning där allt tenderar att bli svart eller 

vitt. Detta gör att meningsparterna kommer ytterligt nära varandra. Strukturalister och 

poststrukturalister menar samma sak, vi måste vara både och. 

    Det är vad indianerna säger med sina berättelser om ett annat existerande bortom världen 

och att vi hela tiden är till i ett sammanhang här och i ett sannare tillstånd bortom. 

    Jag ska nu försöka styrka mina resonemang ovan genom att se närmare på det material jag 

presenterat.  

 

5.1 Skillnader i världsuppfattning och identitetskonstruktion 

 

    Poststrukturalisternas springande punkt är hela tiden att de löser upp grunden för 

självuppfattningen genom sina resonemang och till slut upplöser det personliga ansvaret som 

varje individ bör ha. Genom att se berättandet och kommunikationen som ett förfrämlingande, 

avskiljande ifrån oss själva blir vår identitet upplöst, in sköljd, i en serie situationer, händelser 

och mönster utan någon kärna.  
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    Det vi försöker frambringa för att förtydliga oss blir hela tiden föränderligt och någonting, 

någon annan så fort det uttalas eller till och med formuleras för oss i själva tanken. Samtidigt 

är ju berättandet och språket det vi har som skapar världen och väcker vårt medvetande, eller 

som språkvetaren Benveniste säger (sid.10-11) att det är genom språket människan 

konstruerar sig själv, begreppet ego och därefter dess omgivning; vår värld.  

    Så långt håller indianerna med, med vissa förbehåll vad det gäller egot. Det är genom 

språket som vi blir medvetna och vår värld kommer till. Skillnaden är att språket, ordet, ses 

som en skiljd företeelse, en enskild dynamisk varelse som någonting annat än vi själva. Orden 

är inte någonting vi använder eller skapar själva, de är levande energier som vi laborerar och 

leker med, samspelar med. 

     Plötsligt har man kommit förbi poststrukturalisternas katastrofala följdresonemang om 

upplöst personligt ansvar. Genom att koppla loss orden från vår identitet och själv så finns en 

stum, tanklös, handlingsoförmögen existens på djupet som är det kännande, upplevande 

självet. 

    Här kommer också förklaringen till indianernas muntliga tradition väl in och deras syn på 

världen. Eftersom världen är en enda stor organism hör allt samman; vi är allting och 

samtidigt så olika. För att kunna handla och leva, existera krävs mångfalden, liv i alla former. 

Men ingenting kan vara konstant. Därför är det mycket användbart med en muntlig tradition 

där ordet ses som en fri ande. Tanken på att skriva ner måste ha uppfattats som onödig, 

konstig eller lite naiv kanske eftersom allting förändras. Skapelsen är en pågående form, 

allting rör sig, förändras, dör och föds. Vi samexisterar med berg, sjöar, stenar, djur och träd 

och orden. Allt detta är nödvändiga beståndsdelar för liv och existerande. 

    När Worthington föreslår att man ska byta ut poststrukturalisternas text mot berättelse är 

hon inne på samma spår men det är fortfarande sammansvetsat med vårt själv, denna 

berättelse. Hon gör i alla fall en god poäng i att fiktiva berättelser då kan fungera som bäst 

som befriande tankeexperiment både för läsaren och författarens verkligheter.  

 

5.2 De indianska berättelsernas budskap  

 

    Man kan kanske tycka att tron på andar är svår att ta till sig i vår vetenskapliga värld men 

jag tycker mig se ett närmande utifrån dessa jämförelser mellan vetenskap och indianska 

berättelser. I framtiden kanske de kan sammansmälta till en övergripbar allomfattande 

förståelse av oss själva och våra olikheter i samexistens. 
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    Det handlar om relationer och framför allt om hur djuren kommer till undsättning för att 

rädda människan från svält. Djuren går med på att göra livet lättare för människor genom att 

skänka dem sina kroppar som föda. Vi får veta att de gör detta mer eller mindre frivilligt. Men 

det krävs motprestationer i form av gott uppförande vid tillagning och god jakt sed i att dela 

med sig till andra behövande. Man ska hela tiden komma ihåg och vara medveten om att det 

handlar om gåvor från djurandarna.  

    Detta stärker synen på världen som en samspelande jätteorgansim. Det Mysteriska Skinnet 

ger kontakt med en annan bakomliggande verklighet dit djurandar återvänder tills de på nytt 

bestämmer sig för att gå in i världen för att leva. Det är så världen är uppbyggd och fungerar. 

När den lille pojken klubbar ner den simmande björnen har han glömt vem björnen var för 

honom på andra sidan Skinnet. Men det är som det ska och björnen är den samme och håller 

sitt löfte om att ge honom mat. Mene-Seela kan tyckas handla grymt men han får ju samtidigt 

bekräftelse på att det verkligen förhåller sig så som hans förfäder förmedlat till honom genom 

berättelserna om Skinnet. Han beskriver ju också hur han förvisso kommer oskadd ur 

äventyret i tunneln men att han för alltid är förändrad. Världen är en enda pågående lojal 

handling för att upprätthålla existerandet; LIVET.  

 

 

6. Sammanfattning. 

 

    Sammanfattningsvis kan jag poängtera att kapitel 2. är menat att slå an en ton av hur olikt  

de europeiska folken Amerikas urinnevånare var. I kapitlet berättar jag om pälshandeln som 

var den första förbindelsen med européer. Hur indianen kom att betraktas i europeiskt 

ekonomiska ögon som ett naivt barn, glad och lättlurad. Jag beskriver kort hur det hela trappas 

upp från en oskyldig byteshandel till regelrätt invasion och förtryck av ett folk. Alltihop 

betraktat, tolkat och förmedlat ur européernas ögon med europeisk norm som mall. Jag 

ansluter mig också till förklaringen att européerna till stor del styrdes av sin egen rädsla inför 

det nya landet som till slut övergår i aggressivitet. 

    I kapitel 3. fortsätter jag att se hur vi i Europa och västvärlden ser på människans själv. Jag 

berättar hur genomsyrad hela vår civilisation och tankevärld är av två olika sätt att se 

identitetskonstruktion. Till slut tar jag upp kulturvetaren Kim Worthington som lanserar en 

mellan väg mellan de båda synsätten på självet, där hon bland annat vill se litteraturen som en 

källa till idéer och lösningar på olika mänskliga problem för att kunna forma våra liv under 

frihet och ansvar genom en äkta kreativitet. 
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   Jacques Derrida får vara med som förespråkare för poststrukturalisterna men också med 

inlägg från sin självbiografiska utredande bok Den andres enspråkighet eller den 

ursprungliga protesen, (1999).  

    I kapitel 4. tar jag inledande upp indianernas syn på ord och berättande. Jag fortsätter med 

C L Martins jämställande med indianska berättelser och vår vetenskap. Jag beskriver hur ett 

indianskt sätt att se på världen lätt kan översättas till kvantfysikens termer. Som avslutning på 

kapitel 4. tar jag upp tre berättelser om djur företrädelsevis björnen. Där jag visar att ingenting 

är vad det ser ut att vara i världen, allt är föränderligt och så också vi själva.  

   Kapitel 5. är diskussionskapitel där jag diskuterar indianernas identitetsskapande genom sitt 

berättande. Jag tycker mig ha kommit fram till att vad Worthington säger att berättandet borde 

vara i litteraturen har indianerna redan tillämpat länge. Jag diskuterar sedan vad de tre 

berättelserna säger om indianernas syn på sitt själv som människor i världen.  

    Kapitel 6. är denna sammanfattning som följs av källförteckning och litteraturförteckning.  
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