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1 Inledning 

Harold Pinter anses idag vara en av de mest välrenommerade och nyskapande dramatikerna under 

tiden från andra världskriget till nu. De som för första gången upptäckt Pinter har ökat i antal de 

senaste åren, och med det har även hans inflytande växt. Nobelpriset år 2005 utgör med all säkerhet en 

bidragande faktor till det nya intresset för honom, men det är hans speciella litterära teknik och den för 

det moderna samhället så angelägna identitetstematiken som gjort att hans dramatik anammats också 

av yngre generationer. 

Den här uppsatsen behandlar identitetstematiken i ett av Pinters mindre kända dramer, The Dwarfs, 

från 1963.1 I korta drag präglas dramat av fragmentarisk struktur och till synes osammanhängande 

dialoger, vilket gör att dramats tematik inte omedelbart är klar. Vid närmare analys framträder dramats 

centrala tema i gestalten Lens svårighet att skapa en pragmatisk relation till ting och gestalter, att skapa 

sin egen identitet i existentiell mening. Den här studien behandlar identitetstemat genom att fokusera 

på Lens perception av omvärlden och vad denna perception innebär för hans identitet.  

Målet är således att visa att identitetstematiken i The Dwarfs tar sig uttryck i Lens försök att 

formulera sin identitet via perception av omgivningen. Sambandet mellan perception och identitet 

diskuteras utifrån Lens relation till ting och gestalter. Min tes är att vägen till identitet i The Dwarfs går 

via en perception, vars starka eidetiska prägel så småningom kompletteras av ett kroppsligt närmande 

till omvärlden.  

Jag kommer visa detta genom att diskutera 1) identitetsproblemets art; 2) den eidetiska 

perceptionens betydelse för åtskillnad mellan subjekt och objekt; 3) den kroppsliga perceptionens 

betydelse för subjektets närmande till objektet; och 4) huruvida Len lyckas eller misslyckas att 

formulera en egen identitet, vilket diskuteras med utgångspunkt i dramats upplösning samt utifrån de 

föregående punkterna. I centrum står Lens perceptiva utveckling, där kroppslig perception utvidgar 

redan befintlig eidetisk perception.  

1. 1 Tidigare forskning 

Den forskning som finns till hands och som behandlar Harold Pinters författarskap är väldigt vid i 

omfång, därför är det omöjligt att redogöra för samtliga tendenser inom den forskningen här. På grund 

                                                 
1 Harold Pinter, The Dwarfs, Plays: Two, London 1996. Hädanefter anges sidhänvisningar till dramat inom parantes i 
texten. 

 2



av detta avgränsas översikten till att gälla studier som behandlar The Dwarfs – vad tenderar dessa att 

fokusera på? – samt ett exempel på hur andra tolkningar behandlat identitetsfrågor i Pinters andra 

dramer.   

Samtliga tillgängliga analyser av The Dwarfs observerar identitetsproblemet som det klaraste temat 

i dramat. Martin Esslin menar att “[the] subject matter of The Dwarfs […] is, essentially, the identity 

crisis which marks the transition from adolescence to maturity”. Erfarenheterna som styrker detta, 

hävdar Esslin, är reducerade till minimum i dramat, men är desto fler i romanen The Dwarfs som 

föregick dramat (också skriven av Pinter).2 Jag har för övrigt valt att koncentrera mig endast på dramat 

därför att jag i min tolkning inte vill riskera påverkan från ett verk som visserligen har en likartad 

tematik, men som samtidigt har andra tematiska och formmässiga förutsättningar, speciellt i ljuset av 

den teori jag nyttjar. Min studie är således en verkspecifik tolkning. Med detta sagt utesluter jag dock 

inte att en jämförelse kan vara nyttig för andra studier av dramat som har andra perspektiv än mitt.  

Ronald Hayman väljer i sin korta analys att inte sammanfatta identitetsproblemets art och funktion 

utan endast att påpeka dess närvaro: spegelbilden och rädslan att förlora sin identitet anses som 

återkommande motiv och han påpekar att det verkar finnas en koppling mellan dessa motiv och 

dvärgarna, som tycks livnära sig på människor.3 Hur denna koppling ser ut går Hayman tyvärr inte 

närmare in på.  

Per Olof Hagberg däremot utvecklar beskrivningen av identitetstemat något mera i sin jämförande 

studie av Harold Pinters och Samuel Becketts dramatik. Här beskrivs en motsättning i relationen 

mellan Len och omgivande föremål: “[Len attempts] to distuingish between the things, delimit them 

and keep them apart from himself”.4 Enligt min mening är riktningen motsatt – Len försöker närma sig 

tingen. Hagberg gör hursomhelst en viktig observation när han beskriver relationen mellan Len och 

tingen som konfliktartad. Denna konflikt är betydelsefull i min studie därför att den 

perceptionsproblematik som finns i dramat har sin grund i Lens kontakt med tingen. Med sin 

dynamiska utveckling skapar mötet med tingen först förutsättningar för dramat och förändrar sedan 

dessa under dramats gång. Hagberg tar även upp identitetsproblemet som finns mellan de olika 

gestalterna då han pekar på Lens uttryckta uppfattning om att det enda slags identitet som kan 

percipieras är en “momentary attitude”: Len frågar sig själv om jaget han ser hos de andra gestalterna 

                                                 
2 Martin Esslin, The Peopled Wound. The Plays of Harold Pinter, London 1970, s. 119.  
3 Ronald Hayman, Contemporary Playwrights. Harold Pinter, London 1968, s. 47.  
4 Per Olof Hagberg, The Dramatic Works of Samuel Beckett and Harold Pinter. A Comparative Analysis of Main Themes 
and Dramatic Technique, Göteborg 1972, s. 29.  
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är permanent eller ögonblickligt.5  

Både Esslin och Hayman tolkar Len som en psykiskt sjuk gestalt: Hayman säger att “[a] lot of the 

dialogue is schizophrenic”,6 och Esslin menar att Len “is undergoing a crisis, a mental breakdown” 

samt hänvisar till Lens “mental illness”.7 Även Lucina Paquet Gabbards ser i sin psykoanalytiska 

studie Len som sjuk och åberopar i sin analys psykiatrisk forskning om schizofreni.8 Som kommer att 

framgå längre fram i den här studien är den här sortens etikett mer problematisk än den först verkar. 

Jag är visserligen enig med Esslin om att Len genomgår ett slags mental kris, men jag menar att det 

inte är entydigt att det beror på en mentalsjukdom. Tvärtom menar jag att han visar tecken på att vara 

mer existentiellt mogen än sina medgestalter i den meningen att han förhåller sig till världen på ett 

förutsättningslöst sätt vad gäller dess föränderlighet; ingenting är självklart, ingenting är statiskt eller 

permanent utan ständigt i förändring och rörelse.  

Steven H. Gale tar å sin sida Lens existentiella möjligheter i beaktande när han identifierar 

perceptionen av omgivningen som den viktigaste aspekten i Lens problem. Möjligheten finns, menar 

Gale, att Len i själva verket ser världen ur ett ”sannare perspektiv”.9 Att hans perspektiv är ”sannare” 

än de andra gestalternas finns dock inga entydiga belägg för. Däremot är Len en existentiellt radikal 

gestalt, eftersom han ifrågasätter den givna normen för hur man ska förhålla sig till världen, en norm 

som antas frånta omgivningen dess ”rätta” varande och därmed förenklar identitetens förutsättningar 

och möjligheter. Ifrågasättandet är således huvudargumentet för att se Len som en existentiellt 

framskriden gestalt. Exempelvis ställer sig Len öppen till antalet dimensioner hans rum har: “There are 

six walls. Eight walls. An octagon. This room is an octagon” (s. 84). På ett annat ställe betvivlas Marks 

konstanta varande: “What you are, or appear to be to me, or appear to be to you, changes so quickly, so 

horrifyingly, I certainly can’t keep up with it and I’m damn sure you can’t either” (s. 100). 

The Dwarfs har tidigare ofta förpassats till kulisserna eftersom det ansetts vara ett misslyckat 

drama.  Exempelvis menar Esslin att Pinter i omvandlingen från roman till drama inte lyckats skapa en 

självständig struktur och att publiken, eftersom den inte erhållit de verktyg som krävs, lämnats med en 

olösbar gåta.10 Värdet i att studera dramat har sagts bestå i att observera Pinters tidiga försök att 

tematisera identiteten. Denna ståndpunkt är emellertid förhastad. Dramat är i många avseenden gåtfullt, 
                                                 
5 Hagberg, s. 52. 
6 Hayman, s. 46.  
7 Esslin, The Peopled Wound, s. 118.  
8 Lucina Paquet Gabbard, The Dream Structure of Pinter’s Plays: a psychoanalytic approach, Rutherford 1976, s 128. 
9 Steven H. Gale, Butter’s Going up. A Critical Analysis of Harold Pinter’s Work, Durham (North Carolina, USA) 1977, s. 
112. 
10 Esslin, The Peopled Wound, s. 125.  
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men där finns ingångar till texten som möjliggör att Lens identitetsproblem kan nyanseras ytterligare. 

Att etikettera honom som sjuk är att förenkla tematiken avsevärt. Det är inte heller helt rättvisande att 

kalla honom existentiellt framskriden utan att diskutera de svårigheter han har med att förhålla sig till 

omvärlden. Utöver det råder tematiska motsättningar i dramat som är ytterst viktiga för tolkningen. Hit 

hör motsättningen mellan eidetisk och kroppslig perception hos Len, men även motsättningen mellan 

Lens och medgestalternas sätt att percipiera omvärlden.  

Tidigare har John M. Warner antagit en existentialistisk synvinkel i tolkningen av ett annat av 

Pinters dramer, The Homecoming.11 Warner beskriver dramat som en gestaltning av människans vånda 

i en värld genomsyrad av vetenskap och rationalitet och benämner uttryckligen dramat som 

existentialistiskt.12 Warner citerar ur William Barrets bok Irrational Man för att sammanfatta det 

existentialistiska sättet att se på människan, som alienerad inför sig själv och naturen: “[Man has] 

found himself for the first time homeless.”13 Dramats entydiga riktning mot identitets- och 

perceptionsproblematiken understryks av vissa relaterade ords höga frekvens, till exempel förekommer 

ordet “know” på 60 ställen i dramat.14 Än mer intressant är Warners koppling mellan det han ser som 

Pinters centrala idé med The Homecoming och Martin Heideggers filosofi: “Like Heidegger, Pinter 

suggests that the way out of the tragic box which modern, rationalist man has gotten himself into may 

be a return to an analysis of the sources of his being.”15 Idén om möjligheten att ta sig ur en tillsynes 

omöjlig existentiell situation genom att omvärdera sitt eget varande i relation till omgivningen har en 

slående likhet med det jag hävdar är den centrala idén i The Dwarfs: vägen till identitet – den egna 

varaförståelsen – går via perception av omgivningen.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning varit enig om att identitetstemat är det centrala temat i 

The Dwarfs, dock har man haft olika syn på hur temat kommer till uttryck. Jag utgår ifrån att 

identitetstemats kärna är perceptionens funktion i skapandet av identitet. 

1. 2 Teoretisk bakgrund 

Större delen av den här studien behandlar gestalten Len. Det är hans perspektiv, hans monologer och 

hans avvikande beteende som är nyckeln till dramat. Övriga gestalter, Pete och Mark, ges mycket lite 

                                                 
11 John M. Warner, ”The Epistemological Quest in Pinter’s ’The Homecoming’”, Contemporary Literature, årg. 11, 
1970:3, ss. 340-353.  
12 Warner, s. 344.  
13 William Barret cit. i Warner, s. 341.  
14 Warner, s. 344.  
15 Ibid., s. 342.  
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eget perspektiv och definieras i stor utsträckning ur Lens synvinkel.16 Det finns en rad olika sätt att ta 

sig an dramats identitetstema; identitet som begrepp kan ju ta många olika slags former och förankras i 

en rad olika diskurser. Eftersom Lens existentiella sökande gestaltas i kontakten med såväl andra 

gestalter som ting, är det nödvändigt att fokusera på hans perception av omgivningen. Innan en analys 

av dramat påbörjas är det nödvändigt att redogöra för de teoretiska förutsättningar som underbygger 

min tes. 

1. 2. 1 Skärskådande och intentionalitet             

Edmund Husserl var den som först formulerade ett filosofiskt tankesystem som fokuserade på 

människans perception av andra ting. Tillika benämns han ofta som fenomenologins fader, alltså som 

grundaren till läran om det som uppenbarar sig. I Husserls syntes av den positivistiska idén (subjektet 

är i passiv position gentemot objektet) och den nykantianska idén (subjektet är källa till all kunskap) 

avfärdades ytterligheterna: här är subjektet ett medvetande, som skapar förståelse för omgivande ting 

via perception och tolkning av omvärlden; medvetandet är varken passivt eller allrådande. 

Ting blir tillgängliga för subjektet genom perception. För att få insikt bortom det uppenbarade, att 

komma fram till tingets vara, krävs att man kritiskt granskar, eller skärskådar, tinget. Jag använder 

begreppet vara synonymt med begreppet väsen. Med detta menas ”de egenskaper som [ett] varande 

inte kan mista utan att upphöra att vara sig självt”.17 Husserls modell för skärskådande ser förenklad ut 

så här:  

 

Subjekt  <----- (1) -----   Objekt 

Medvetande   ----- (2) ----->  Fenomen18

 

Medvetandet arbetar i två riktningar. Först kommer intryck från objektet (tinget), därefter omvandlas 

intrycken till fenomen (tinget bortom det enbart materiella). Växelverkan mellan de två pilarna ger 

uttryck åt intentionaliteten, den akt i medvetandet som rör sig mellan subjekt och objekt och som 

möjliggör skärskådning. Intentionaliteten är därmed grunden för skärskådning. Dess mest omedelbara 

yttring syns i funktionen som medvetandets riktadhet, det vill säga ”dess karaktär att vara ’om’ 

                                                 
16 Gale, s. 188. 
17 ”Väsen”, Filosofilexikonet, Stockholm 1983, s. 592. 
18 Christer Bjurwill, Fenomenologi, Lund 1995. Grafisk modell efter Bjurwill.   
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något”.19  

Martin Heidegger håller med Husserl om att grunddraget hos allt varseblivande är att det är riktat 

mot något och att intentionaliteten är ett grunddrag hos subjektets sätt att vara-till på. Samtidigt som 

subjektet erfar att vara-till, erfar det att det endast kan existera genom att vara-riktat-mot omgivande 

föremål.20 Att vara-till är att ha ett förhållande till sin omgivning. Denna idé är betydelsefull i 

tolkningen av Lens existentiella vilsenhet, som tar sig uttryck i hans svårighet att förhålla sig till 

omgivningen på ett sätt som möjliggör skapande av en fungerande identitet.  

Husserl menar att ett medvetande måste anta en transcendental attityd, som i grunden håller sig 

neutral i frågan om det objektivt reella objektets existens, medvetandet varken bekräftar eller förnekar 

den. Med andra ord ger medvetandet en ren beskrivning av vad som visar sig och hur det visar sig.21 

Därmed reduceras objektet till det som är oavsett, alltså till sitt vara. Det yttersta målet för en sådan 

reduktion är medvetandets transcendens, alltså att det höjs från dess ”naturliga” nivå till ett rent 

medvetande, som suddat ut gränserna mellan entiteterna subjekt och objekt.  

I Lens perception av omgivningen intenderar hans medvetande föremål och gestalter samtidigt som 

det betvivlar ett fixerat varande hos dessa och upprätthåller en öppen föreställning om deras karaktär. 

Inte minst är detta märkbart i Lens betraktande av sitt rum, som för honom ter sig föränderlig och vars 

väggar växlar i antal (s. 84). Detta slags perception hos Len kallar jag eidetisk perception.22 Eidetisk 

perception utgör således grunden för en verklighetsuppfattning som är bredare än den konventionella, 

den som i The Dwarfs representeras av Mark och Pete.  

För att förtydliga motsättningen mellan Lens och de andra gestalternas olika sätt att uppfatta 

världen använder jag begreppen radikal och konventionell perception. Konventionell perception ska i 

det här sammanhanget förstås som den verklighetsuppfattning som framställs som norm i dramat och 

som representeras av Mark och Pete. Normen tydliggörs av Pete när den inte följs:  

 
You want to watch your step. You know that? You’re going from bad to worse. Why don’t you pull yourself 
together? Eh? Get a steady job […] Make yourself useful, mate, for Christ’s sake […] You want to listen to your 
friends, mate. (s. 97) 

 

                                                 
19 Jim Jakobsson, ”Husserl och Heidegger – från väsensåskådning till varaförståelse”, Fenomenologiska perspektiv – 
studier i Husserls och Heideggers filosofi, red. Orlowski och Ruin, Stockholm 1997, s. 114.  
20 Poul Lübcke, ”Fenomenologin och hermeneutiken i Tyskland”, Vår tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska 
strömningarna. Del 1: Engagemang och förståelse – tysk och fransk filosofi, red. Poul Lübcke, Stockholm 1995, s. 131.  
21 Lübcke, s. 124.  
22 Eidetisk perception skall inte förväxlas med Husserls begrepp eidetisk reduktion, som är ett slags metod att nå fram till 
eidos, eller varat. Jag vill endast påvisa att Lens perception är riktad mot varat, alltså eidetisk.  
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Lens perception benämns radikal därför att den avviker från den konventionella. 

1. 2. 2 Subjektet och den subjektifierade kroppen  

Husserls syn på det mänskliga jaget är att det inte är ett ting bland alla andra ting; jaget har inte samma 

karaktär som det föremål som är perceptionens mål. Jagets funktion är att skapa mening i det som 

erfarits perceptivt.23 Martin Heidegger ställer sig kritisk till denna syn på jaget genom att ställa frågan: 

på vilket sätt existerar jag?24 Jaget måste självt vara ett ting, ett objekt, som kan studeras, men 

problemet att jaget skiljer sig från andra objekt kvarstår. Vanligen när man söker få reda på vad 

någonting är frågar man efter dess egenskaper, jaget är dock inte ett föremål som har egenskaper och 

”frågan om existens är oberoende av frågan om egenskaperna” hos jaget.25  

I The Dwarfs blir det klart att Len percipierar omvärlden inte bara genom att intendera (rikta sig 

mot) den utan även genom att interagera med den. Denna interaktion kräver att subjektets samspel med 

omgivningen sker via kroppen. Enligt Maurice Merleau-Ponty är det inte möjligt att komma fram till 

ett vara som är isolerat från omvärlden. Ett vara är alltid ett vara-i-världen.26 Följden av detta är att 

kroppen, vilken ju interagerar med omvärlden, har stor betydelse för perceptionen, som ”är vår 

grundläggande tillgång till den värld vi redan är i genom hela vår kroppslighet”.27 Merleau-Ponty talar 

om den ”subjektifierade” kroppen (the “subjectivized” body),28 ett begrepp som innebär att kroppen 

ses som en del av subjektet, och inte som ett yttre objekt utanför sfären för subjektet. John F. Bannan 

påpekar att “not only is the body held to be not an object (and therefore, as it turns out, a subject), but 

the reason for its not being an object lies in its being the condition for objects.”29 Paradoxalt nog tycks 

tingen existera oberoende av subjektets existens, samtidigt som tingen tycks existera ”i den 

utsträckning som de framkallar tankar eller viljeakter hos mig”.30 Kroppen består enligt Merleau-Ponty 

av samma stoff som världen i övrigt består av. Det är inte så att världen konstituerar subjektet, eller 

vice versa, utan dessa existerar, så att säga, parallellt och samtidigt.31  

Kärnan i idén är alltså att subjektet genom sitt kroppsliga varande förorsakar objektets varande och 

                                                 
23 Lübcke, s. 68.  
24 Ibid., s. 124. 
25 Ibid., s. 125. 
26 Merleau-Pontys begrepp vara-i-världen föregås av Heideggers begrepp Dasein, som bland annat kännetecknas av att det 
är ”det varande som är-i-världen och förstår sig på världen”, Lübcke, s. 139.  
27 ”Merleau-Ponty, Maurice”, Filosofilexikonet, s. 366. 
28 John F. Bannan, The Philosophy of Merleau-Ponty, New York 1967, s. 65.  
29 Bannan, s. 64. 
30 Fredlund, s. 216. Fredlund citerar ur Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945, s. 97. 
31 Gary Brent Madison, The Phenomenology of Merleau-Ponty, Athens (Ohio, USA) 1981, s. 208.  
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vice versa. Kroppen blir med det här sättet att tänka en ytterst nödvändig förutsättning för att subjektet 

ska kunna existera och percipiera, eftersom den fungerar som ett slags bärare i världen: “It is an inner 

necessity for the most integrated existence to provide itself with a habitual body if it wishes both to be 

engaged in the world and to dominate its engagement.”32 Medvetandet behöver en kropp för att kunna 

percipiera och interagera med världen.  

Kroppens reaktion på omgivningen är enligt Merleau-Ponty dessutom grund till det mänskliga 

språket. Det kroppsliga uttrycket ”förutsätter […] en varsebliven värld”,33 vilket innebär att 

omgivningen först måste kroppsligt percipieras innan ett kroppsligt uttryck kan formuleras. Kroppslig 

perception tillsammans med språket utgör subjektets kontakt med omvärlden.34 Merleau-Ponty betonar 

att kroppens erfarenhet är en förutsättning för ett språkligt uttryck; kroppen situerar subjektet i världen 

och möjliggör kommunikation med den.35

När Lens eidetiska perception gestaltas finner den uttryck språkligt: “I can’t see the mirror I have 

to look through. I see the other side. The other side. But I can’t see the mirror side” (s. 92). Kroppslig 

perception åstadkommer däremot en kroppslig reaktion, exempelvis då Len intagit den skämda osten: 

“I couldn’t stop shivering and I couldn’t stop squatting” (s. 96). 

Synen på kroppen som en del av subjektet underbygger min idé om att det är först när Len som 

subjekt innefattar både kropp och medvetande som ett interagerande närmande till världen påbörjas. 

2 Analys  

I den här delen av uppsatsen problematiseras den utveckling som sker i Lens perception, vars eidetiska 

karaktär kompletteras av en kroppsbaserad.  

Första delen av analysen diskuterar arten av Lens identitetsproblem samt motsättningen mellan 

konventionell och radikal perception. Sedan problematiseras det inledande stadiet i Lens utveckling, 

nämligen den eidetiska perceptionen. Därefter diskuteras steg för steg konflikten mellan stillhet och 

rörelse, Lens kroppsliga närmande till tingen samt de andra gestalternas roll i identitetsproblematiken. I 

den andra delen av analysen (2.2) diskuteras dramats upplösning, Lens vistelse på sjukhus, och 

används som utgångspunkt till att återknyta till tidigare resonemang. Den centrala frågan är vilken 

förändring, om någon, det kroppsliga närmandet till tinget orsakat i Lens sätt att uppfatta sin omvärld. 

                                                 
32 Bannan, s. 68. 
33 Fredlund, s. 211. 
34 Ibid.  
35 Ibid., s. 212f. 
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Har han lyckats formulera en identitet, skapa ett fungerande förhållningssätt till världen?  

2. 1 Len och världen  

2. 1. 1 Len och identitetsproblemet 

Len har svårt för omgivningen, och omgivningen har svårt för honom. Hans svårighet består i att inte 

kunna relatera till vare sig materiella ting eller gestalterna runt honom. Tingen existerar visserligen, 

men tycks avskärmade från honom och existentiellt onåbara. De andra gestalterna i sin tur blir 

misstänkta för att inte vara verkliga, att bara finnas till när någon kan uppfatta dem.  

Vid flera tillfällen upplever Mark och Pete obehag, för att inte säga rädsla, för Lens sätt att agera 

och det han säger. Tydligt är att det finns ett glapp mellan Len och omvärlden. Gång på gång 

uppmanas Len att komma i kontakt med verkligheten. Pete säger till exempel:  

 
You’ve got no idea how to preserve a distance between what you smell and what you think about it. You haven’t got 
the faculty for making a simple distinction between one thing and another. Every time you walk out of this door you 
go straight over a cliff. (s. 89)  
 

Len uppmanas att upprätthålla en sund distans till tingen, att göra en distinktion tingen emellan samt 

mellan tingen och honom själv. Identitetsproblemet yttrar sig huvudsakligen just i Lens avvikande sätt 

att percipiera världen. Exempelvis har Len och Pete helt skilda uppfattningar om Petes ena hand:  

 
 LEN: What are you doing with your hand? 
 PETE [coolly]: What do you think I’m doing with it? Eh? What do you think? 
 LEN: I don’t know. 
 PETE: I’ll tell you, shall I? Nothing. I’m not doing anything with it. It’s not moving. I’m doing nothing with it. 
 LEN: You’re holding it palm upwards. 
 PETE: What about it? 

LEN: It’s not normal. Let’s have a look at that hand. Let’s have a look at it. [Pause. He gasps through his teeth.] 
You’re a homicidal maniac. (s. 83) 

 

Problemet blir mer angeläget när det blir klart, som i citatet ovan, att Lens sätt att percipiera inte bara 

är harmlöst annorlunda, utan fungerar väldigt dåligt i ett pragmatiskt avseende. Det går att diskutera 

vem av dem som har ”rätt” syn på handen, men faktum är att samma hand uppenbaras på olika sätt 

beroende på vilken sorts perception man äger. Passagen gestaltar således två olika slags perceptioner, 

som i mötet med varandra skapar konflikt. Som vi har sett har en tolkningslinje i tidigare forskning 

hävdat att Len orsakar den här sortens konflikt på grund av psykiska besvär. Jag är enig om att Lens 
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perception av omvärlden är otillräcklig och missgynnande i ett pragmatiskt sammanhang (till exempel i 

mötet med de andra gestalterna), men jag ställer mig skeptisk till att det enbart beror på psykisk ohälsa.  

Tvärtom finns det fog för att se Len som positivt avvikande; att han är i ett mer moget existentiellt 

stadium än det Mark och Pete befinner sig i. Enligt min tolkning ser Len mer än sina medgestalter.  

Detta ”mer” visar sig framför allt i Lens förmåga att se föränderlighet i såväl tingens som de andra 

gestalternas varande. Ett tydligt tecken på detta är Lens syn på rummens föränderlighet: “The rooms 

we live in… open and shut. [Pause.] Can’t you see? They change shape at their own will. I wouldn’t 

grumble if they would keep to some consistency. But they don’t” (s. 87). Att han upplever 

föränderlighet i allt finns många exempel på, även i kortare repliker. Han pratar till exempel om Mark 

när han säger: “Of course, he may have changed. Things do change. But I’m the same” (s. 82), eller 

när han pratar om det yttre rummet: “There’s a different sky each time I look” (s. 89).  

Allt genomgår ständig förändring för Len, själv är han stillastående (“But I’m the same”) och 

inkapabel att hinna med omvärldens föränderlighet, vilket starkt bidrar till hans känsla av 

osamhörighet med denna skrämmande varandenatur, som uppenbaras för honom men inte för någon 

annan. Detta framkallar således en stark misstänksamhet mot den konventionella formen av perception, 

som i högre grad fixerar ett stelt, materiellt varande och som representeras av Mark och Pete. Lens 

oförmåga att hinna med omvärldens förändring gör det möjligt att tolka honom som en representant för 

den moderna människans hemlöshet: hur ska vi förändra oss i samma takt som världen?  

Lens ständiga ifrågasättande av den konventionella perceptionens anspråk på ett konstant och 

oföränderligt varande gestaltas genom den återkommande kontrasten mellan konventionell perception 

och det jag kallar radikal perception. Den konventionella synen på ett kubiskt rum är att det är solitt 

och stilla – Len uppfattar dock att det är i förvandling (s. 84). Vanligen förutsätter vi att människor har 

ett varande som inte förändras avsevärt från dag till dag – Len hinner dock knappast med den 

förändring som ständigt sker i till exempel Marks närvaro (s. 100).  

I förlängningen är det inte endast konflikten mellan två sorters perception som dramat gestaltar, det 

handlar också om en konflikt mellan två olika sätt att skapa egen identitet. Den konventionella 

identiteten manifesteras, förutom i Marks och Petes försök att förändra Lens sätt att leva, i hur Mark 

och Pete resonerar om sina egna liv. Mark är framgångsrik skådespelare, Pete lever ett medelklassliv 

och arbetar på kontor.36 Pete pratar vid ett tillfälle om vad jag tolkar som hans ambition i livet: “Yes, 

I’d like a good table, and a good chair. Solid stuff. Made for the bearer. I’d put them in a boat. Sail it 

                                                 
36 Ronald Knowles, Understanding Harold Pinter, Columbia (South Carolina, USA) 1995, s. 73.  
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down the river. A houseboat. You could sit in the cabin and look out at the water” (s. 88). Oförståelsen 

för varandras sätt att se på världen är ömsesidig. Att inte bara Len lider av denna oförståelse 

poängteras när han inte riktigt förstår Petes poäng och frågar: “Who’d be steering?” (s. 88). Att det rör 

sig om Petes livsresa antyds av färden nedför floden i en husbåt. Hans dröm om solida möbler, om ett 

stadigt liv, kontrasterar starkt mot Lens föränderliga rum och den vilsenhet detta rum skapar.  

2. 1. 2 Len och tingen åtskilda 

Len står i en till synes låst position gentemot tingen varifrån hans interaktion med dessa är minimal. 

Åtskillnaden mellan subjekt och objekt visar sig tidigt i dramat i Lens sätt att betrakta sitt eget rum: 

 
LEN: There is my table. That is my table. There is my chair. There is my table. That is a bowl of fruit. There is my 
chair. There are my curtains. There is no wind. It is past night and before morning. This is my room. This is a 
room. There is the wall-paper, on the walls. There are six walls. Eight walls. An octagon. This room is an octagon. 
There are my shoes, on my feet. [---] This room moves. This room is moving. It has moved. It has reached… a 
dead halt. (s. 84) 

 
Här antyds både ett naivt sett att intendera världen, och ett i hög grad existentiellt moget sätt. I sin 

psykoanalytiska analys av The Dwarfs hävdar Gabbard att Len lider av en mentalsjukdom, närmare 

bestämt schizofreni. Hon pekar på Lens abolism, det vill säga oförmågan att se helheter, som något 

typiskt för sjukdomen.37 Jag delar inte Gabbards syn på Lens mentala hälsa, men hon sätter fingret på 

något som är av betydelse även i min studie: “His psyche is not capable of sustaining an abstract idea 

[…] so he transforms it into concrete representation.”38 Rummets varande är i det här stadiet alltför 

abstrakt, föränderligt och främmande för Len för att det ska uppenbaras fullt ut och i ett enda slag. 

Därför fokuseras hans perception istället på helhetens bitar, möblerna. Uttalandena om bordet, stolen, 

fruktskålen är omedelbara varseblivningar som inte tycks följas av någon reflexion, vilket gör att Len 

inte kan pussla ihop en helhet utan endast percipiera dess delar var för sig.  

Å andra sidan talar det föränderliga rummet för en högre grad av reflexion. Genom att Len 

uppfattar rummets dimensionella föränderlighet, erkänner han rummets eget varande. Han säger vid ett 

tillfälle: “And I can’t tell the limits, the boundaries, which I’ve been led to believe are natural” (s. 87). 

Återigen uttalas konflikten mellan ett konventionellt sätt att uppfatta världen och ett radikalt, 

oförutfattat sätt. Den konventionella perceptionen har sina begränsningar (“boundaries”) som 

inskränker tingets varande till enbart det materiella, det som vanligen anses vara det reella, medan en 

                                                 
37 Gabbard, s. 130f.  
38 Ibid.,  s. 131. 
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mer förutsättningslös attityd i högre grad suddar ut dessa begränsningar. Len varken bekräftar eller 

förnekar antalet väggar ett rum har, vilket gör Lens perception eidetisk.  

Utsuddningen av begränsningarna, denna potentiella entré till ett annat sätt att uppleva världen, är 

ingalunda positiv för Len. Samtidigt som Len gestaltar en radikal perception, visar han ett motstånd 

mot denna. Det här yttrar sig i försöket att göra sin omgivning bekant och tydlig. Initiativet, som sker 

omedvetet, visar sig i Lens sätt att klassificera tingen (“table”, “chair”), dessutom gör han dem till sina: 

“my table”, “my chair”. Målet är alltså att bli bekant med föremålen genom att erinra en lättillgänglig 

bild av tingen samt genom att positionera sig gentemot dem med hjälp av ett typiskt sätt att kontrollera 

saker, nämligen att äga dem. Ägandet gör att tingens varande framstår som beroende av subjektet. 

Båda dessa saker är sätt genom vilka subjektet avsevärt förenklar tingens potentiella varande, med 

målet att skapa ett slags genväg till en egen position som fungerar i ett helt sammanhang, kort sagt en 

identitet.  

Lens försök att nå en mer bekant bild av världen är en tendens som blir allt tydligare under dramats 

gång. En annan av Lens repliker visar hur svårt han har med att förenkla världens uppenbarande och en 

möjlig orsaksförklaring kan uttolkas: “I can’t see the mirror I have to look through. I see the other side. 

The other side. But I can’t see the mirror side. [Pause.] I want to break it, all of it. But how can I break 

it? How can I break it when I can’t see it?” (s. 92).  

Len ser inte spegelytan, det ting som skapar en spegelbild, samtidigt som han ändå blir varse en 

spegelbild. Han percipierar alltså visserligen en bild av sig själv, men inte det som gett upphov till 

denna bild. Spegelbilden fungerar här som en symbol för självreflexion. Eftersom Len inte percipierar 

orsaken till bilden, är bilden av honom själv avskild från omgivningen; bilden förhåller sig inte till det 

materiella. Lens självbild saknar således den rot i världen som är nödvändig för att skapa identitet. 

Lens hopplöshet efter insikten om ett slags identitetslöshet visar på den eidetiska perceptionens 

misslyckande.  
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2. 1. 3 Stillhet, föränderlighet och rörelse 

Ett annat sätt att närma sig världen än via den eidetiska perceptionen påkallas, och betydelsen som 

Lens kropp har i hans perception blir alltmer närvarande. Bakgrunden till kroppens närmande till 

världen finns att hitta i motsättningen mellan stillhet och föränderlighet och hur denna motsättning 

utvecklas. Det är värt att återkomma till Lens problematiska förhållande till föränderliga rum.  

 
 The rooms we live in … open and shut. [Pause.] Can’t you see? They change shape at their own will. I wouldn’t 
grumble if only they would keep to some consistency. But they don’t. [---] I’m all for the natural behaviour of 
rooms, doors, staircases, the lot. But I can’t rely on them. (s. 87) 
 

När Len uttrycker sin misstro mot rummen, vilka hela tiden förändras och slipper ur händerna på 

honom (“I wouldn’t grumble if only they would keep to some consistency”) är detta ett slags 

rörelsemotsättning, mellan ett stilla subjekt och ett föränderligt objekt. Len framstår som helt stilla 

gentemot världen som omringar honom och förändras. Kanske är inte problemet att världen förändras i 

alltför snabb takt, kanske är det att Len inte hinner ikapp denna förändring. Pete formulerar Lens 

problem på ett träffande sätt: “Do you know what your trouble is? You’re not elastic. There’s no 

elasticity in you” (s. 88). Elasticitet ska här tolkas som flexibilitet i sättet att vara-till på. Pete 

uppmanar Len att anta de existentiella förutsättningar som världen erbjuder honom och att vara varse 

sin egen föränderlighet: “By elastic I mean being prepared for your own deviations” (s. 88f).   

Motsättningen blir än mer komplicerad när även fysisk rörelse blandas in. 

 
When, for example, I look through a train window, at night, and see the yellow lights, very clearly, I can see what 
they are, and I see that they’re still. But they’re only still because I’m moving. [---] The point is, in a nutshell, that 
I can only appreciate such facts when I’m moving. When I’m still, nothing around me follows a natural course of 
conduct. I’m not saying I’m any criterion, I wouldn’t say that. After all, when I’m on the train I’m not really 
moving at all. (s. 87) 

 

Fortfarande är Len åtskild från världen, men vissa faktorer tyder på att Len kan inverka på sin 

omgivning. Iögonfallande är att Len i sin utsaga motsäger sig själv. Han menar å ena sidan att tingen är 

stilla på grund av att han själv är i rörelse då han sitter på tåget: “But they’re only still because I’m 

moving”. Å andra sidan hävdar Len att han i själva verket inte är i rörelse när han befinner sig på tåget: 

“After all, when I’m on the train I’m not really moving at all”. Han säger att han endast kan behärska 

tingens egenskaper när han är i rörelse, medan världen inte följer ett ”naturligt beteende” när han är 

stilla. Klart blir att kroppens funktion i Lens perception av omvärlden är påtaglig. 
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Jag hävdar att motsägelsen i Lens utsaga innebär att han gör åtskillnad mellan sin kropp och sitt jag 

(sitt medvetande). Han gör detta genom att erkänna sin kropps fysiska betydelse i perceptionen, men 

utan att låta det vara en del av sitt jag, det jag som när allt kommer omkring inte rör sig (“After all, 

when I’m on the train I’m not really moving at all”). Hans slutsats lyder: “I am perhaps being moved, 

but I do not move” (s. 87). Man skulle kunna tolka det som att han menar att tåget sätter hans kropp i 

rörelse, men han understryker att tåget inte är av någon större betydelse: “The train moves, granted, but 

what’s a train got to do with it?” (s. 87). Snarare handlar det om att hans jag sätts i rörelse av hans 

kropp.  

Kroppen har som vi sett fått större betydelse i Lens försök att göra en bestämning av verkligheten, 

vilket är i linje med min tes om nödvändigheten av att den eidetiska perceptionens kompletteras av 

kroppens närmande till omvärlden. Utvecklingen tycks gå mot att distinktionen mellan kropp och jag 

(medvetande) måste försvinna för att Len som subjekt ska kunna nå fram till objektet.  

2. 1. 4 Den ordlösa kroppens närmande 

Den eidetiska perceptionen ensam, som hittills överskuggat den kroppsliga perceptionen, har 

misslyckats att skapa en godtagbar existentiell relation till tingen. Den eidetiska perceptionen har 

skapat inre bilder av omvärlden som Len formulerat i ord. Mark och Pete har dessutom svårt att följa 

med i hans sätt att formulera sin relation till omvärlden. Svårigheterna i kommunikationen härleds ur 

hans unika sätt att percipiera. Len för vid flera tillfällen resonemang, där han tydligt motsäger sig själv. 

Avsaknaden av klarhet i hans utsagor avspeglar hans splittrade personlighet. Vi ser detta i hans 

tankegång om stillhet och föränderlighet som tagits upp tidigare. Notera att resonemanget går fram och 

tillbaka, att idéerna snarast är antitetiska och att de i slutändan upplöses i en fråga som är långt borta 

från det ursprungliga resonemanget:  

 
But they’re only still because I’m moving. I know that they do move along with me, and when we go round a 
bend, they bump off [---] When I’m still, nothing around me follows a natural course of conduct […] After all, 
when I’m on the train I’m not really moving at all [---] I am perhaps being moved, but I do not move. Neither do 
the yellow lights. The train moves, granted, but what’s a train got to do with it? (s. 87) 

 

En likartad tendens finns i Lens betraktelse av spegeln. Han är på väg mot en slutledning men hamnar 

istället i ett frustrerat tillstånd: ”I can’t see the mirror I have to look through. I see the other side. The 

other side. But I can’t see the mirror side. [Pause.] I want to break it, all of it. But how can I break it? 

How can I break it when I can’t see it?” (s. 92). 
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Den eidetiska perceptionen ger visserligen Len förmågan att hålla sig öppen till världens varande, 

men ger ingen sammanhängande bild av denna värld. Det blir alltmer klart att Lens skapande av 

identitet kräver något annat än endast en eidetisk perception av omvärlden. Det krävs att den eidetiska 

perceptionen kompletteras av den kroppsliga. 

En faktor i identitetstemats utveckling är det födelsemotiv som finns i dramat, det som Gabbard 

väljer att kalla återfödelsemotivet, eller egentligen “a rebirth fantasy”.39 Gabbard hävdar att Len 

genomgår en födelseprocess. Lens tillvaro på jobbet på Paddington station kan liknas vid en livmoder: 

“[…] the station is ‘an oven’. All he does there is sleep; he curls up in the corner and reads the 

timetables. The image is of the fetus awaiting the moment in time when it will be born. A railroad 

station also suggests a journey – the birth journey.”40 Gabbards analys är psykoanalytisk och 

återfödelsemotivet är inte omedelbart relevant för en fenomenologisk tolkning. Det finns dock 

anledning att jämföra motivets utveckling med den utveckling som sker i Lens perceptionsprocess. 

Tendensen är likartad: subjektet genomgår ett slags mognadsprocess innan ett genombrott in i en ”ny 

värld” sker. Jag vill betona att kroppens betydelse är avgörande för den utveckling som sker i Lens sätt 

att se på sig själv och på omvärlden vare sig den förklaras ur psykoanalytisk eller fenomenologisk 

synvinkel.  

Lens kontakt med världen via kroppen gestaltas på ett antal ställen i dramat. Det första som sker i 

dramat är Lens försök att spela blockflöjt: “LEN: What’s the matter with this recorder? [He pulls 

recorder in half, looks down, blows, taps.] There’s something wrong with this recorder” (s. 79). Lens 

relation till föremålet är undermålig, han får inte fram någon melodi fastän han tycker att det borde gå. 

Senare frågar Pete honom vad som är fel med flöjten och han motsäger sig själv delvis då han svarar: 

“Nothing. There’s nothing wrong with it. But it must be broken” (s. 81f).  

Len misslyckas att spela på flöjten, men hittar en annan användning för den: “[LEN uses recorder 

as a telescope to the back of PETE’S head.]” (s. 82). När han riktar ”teleskopet” mot Petes bakhuvud 

blir det istället en symbol för skärskådande. Faktum är att han tycks sakna förståelse för materiella 

sakers sätt att ”reagera” vid användning även i andra situationer. Han förstår inte varför mjölken inte 

vill komma ut ur flaskan (s. 80), inte heller vad som sker om man vidrör den tappade grillgaffeln (s. 

92).  

Den mest centrala händelsen vad gäller kroppens kontakt med världen är då Len intar den skämda 

                                                 
39 Gabbard, s. 134.  
40 Ibid. 
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osten. Detta är, som jag ser det, klimax i Lens perceptiva utveckling, eftersom kroppen här har som 

störst del i Lens sätt att percipiera. Publik eller läsare erfar inte händelseförloppet men får det 

återberättat: 

 
LEN: I’ve been ill. 
PETE: Ill? What’s the matter? 
LEN: Cheese. Stale cheese. It got me in the end. I’ve been eating a lot of cheese. 
PETE: Yes, well, it’s easy to eat too much cheese. (s. 96) 

 

Den skämda osten är intagen en stund innan den kommer ut bakvägen och förstörs: 

 
LEN: It all came out, in about twenty-eight goes. I couldn’t stop shivering and I couldn’t stop squatting. [---] I 
don’t think you understand. That cheese didn’t die. It only began to live when you swallowed it, you see, after it 
had gone down. I bumped into a German one night, he came home with me and helped me finish it off. (s. 96f)  

 

I den kemiska matsmältningsprocessen möts två slags varanden, kroppens och ostens, vars 

föränderlighet nu blandas med varandra; osten blir en del av kroppen och vice versa. Denna 

”kroppsliga intentionalitets” mål tycks vara att integrera objektet i sig självt för att på så vis 

transcendera sig självt, kliva bortom de skillnader som finns mellan de båda entiteterna. 

Matsmältningen ges rollen som metafor åt denna gränsöverskridning. För en tid tycks osten inte vara 

ett objekt utan en förenad del av subjektet; osten får ju ”liv” i kontakt med Lens innanmäte.  

Det går att se att ett perceptivt tillvägagångssätt fritt från medvetandets påverkan har en plats i 

Pinters identitetstematik. Warner synliggör detta i sin analys av The Homecoming, där gestalterna Max 

och Lenny ska satsa på rätt travhäst. Lenny erfar de olika hästarna endast som namn i tidningen, medan 

Max har en ”instinktiv förståelse” för hästarna som går bortom rationellt resonerande och som inte 

reducerar hästarna till godtyckliga benämningar. Warner menar att Max erfar hästarna existentiellt.41  

Även Len upplever osten på liknande sätt. Detta sker via kroppslig kontakt med föremålet. 

Merleau-Pontys idé om den subjektifierade kroppen tillåter kroppen att vara del av subjektet och ha en 

avgörande roll i perceptionen av tinget. Kroppen spelar en avgörande roll, eftersom dess betydelse i 

mötet med världen är framhävd framför den eidetiska. Subjektets närmande till tingen genom 

skärskådande är således inte subjektets mest grundläggande perceptionssätt.42 Det som i själva verket 

är det mest grundläggande sättet blir synligt när man begränsat medvetandets inblandning i 

perceptionen, och det kroppsliga framträder, vilket ju sker i Lens närmande till osten.  
                                                 
41 Warner, s. 343.  
42 Fredlund, s. 207.  
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2. 2. Len och en ny värld?    

Fastän närmandet till osten innebär att Len percipierar ett ting kroppsligt är det diskutabelt om han 

genom detta har lyckats skapa ett fungerande förhållningssätt till omvärlden. Perceptionsprocessen 

avbryts ju i förtid när Len får svåra magbesvär och måste gå på toaletten stup i kvarten (s. 96). Pete 

finner hela händelsen absurd och uppmanar Len att rycka upp sig och få ordning på sitt liv (s. 97). 

Resultatet av närmandet till osten är som sagt inte entydigt, men det har skett en förändring: misstron 

mot Mark och Pete intensifieras, medan hans förhållningssätt till tingen är kritiskt i mindre 

utsträckning. I nästföljande tre avsnitt diskuteras dramats upplösning och dess betydelse för 

identitetsproblemet och sambandet mellan den eidetiska respektive kroppsliga perceptionen.    

2. 2. 1 Före sjukhusvistelsen 

Efter den kroppsliga upplevelsen av osten befinner sig Len i den ”isolerade ytan” på scenen varifrån 

han iakttar Mark utan att Mark ser honom.43

 
Mark sits by the fireside. Crosses his legs. His fingers wear a ring.  The finger poised. Mark regards his finger. He 
regards his legs. He regards the fireside. Outside the door is the black blossom. He combs his hair with an ebony 
comb, he sits, he lies, he lowers his eyelashes, raises them, sees no change in the posture of the room. (s. 97) 
 

Man skulle kunna argumentera för att Len i själva verket har kommit till den punkt där han i högre 

grad tycks behärska omgivningen. Han redogör i detalj för vad Mark gör utan att uppleva någon 

störande föränderlighet. Han verkar också ha blivit medveten om skillnaden mellan honom själv och 

Mark: “sees no change in posture of the room”.44 Insikten om skillnaden mellan de båda antyder att 

Len nu är mer medveten än tidigare om vad som gör honom till den han är.  

Misstron mot de andra gestalterna yttrar sig i Lens kritiska utfrågning av Mark: “What do you do 

when you’re tired, go to bed? [---] What do you do in the day when you’re not walking about?” (s. 98). 

Det Len främst vill veta är vad Mark gör när han inte umgås med honom, vilket har varit en fråga som 

på olika sätt varit gällande under dramats gång. Mark undslipper att avslöja någonting om sig själv 

genom att svara flyktigt och obestämt. Lens resoluta fråga är tecken på misstro mot de andra 

gestalternas existens i sammanhang där de inte umgås med honom. Denna misstro hör starkt ihop med 

motivet skådespel, som jag tolkar som ett motiv som förknippas med dramats identitets- och 

                                                 
43 Scenanvisningen lyder: “LEN rises to down centre” (s. 97). Ytan beskrivs i dramats allra första scenanvisningar som “a 
central downstage area of isolation” (s. 79). 
44 Len själv har ju tidigare i dramat upplevt rum som föränderliga. Se s. 84, 87.  
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perceptionsfrågor. Redan från början antar Len en kritisk inställning till Marks skådespeleri: “Len: […] 

[Puts glasses on, rises to Mark.] Who have you been with? Actors and actresses? What’s it like when 

you act? Does it please you? Does it please anyone else?” (s. 86). Observera att Len enligt 

scenanvisningen tar på sig sina glasögon och reser sig mot Mark för att syna honom. Tids nog gör Len 

snarast narr av Marks och Petes existens: “Did you know that you and Pete are a musical hall act? 

What happens? What do you do when you’re alone? Do you do a jig?” (s. 95).  

Jag hävdar att det återkommande skådespelsmotivet framhäver kopplingen mellan skådespelarens 

föränderliga, närmast illusoriska varande till det föränderliga varandet hos en annan gestalt. Efter 

närmandet till osten når Lens kritiska inställning sin höjd när han redogör för sin perception av Mark:  

 
The point is, who are you? Not why or how, not even what [---] What you are, or appear to be to me, or appear to 
be to you, changes so quickly, so horrifyingly, I certainly can’t keep up with it and I’m damn sure you can’t either. 
[---] You’re the sum of so many reflections. How many reflections? Whose reflections? Is that what you consist 
of? (s. 99f) 

 

Det står klart att Len fortfarande uppfattar föränderlighet i varandet: de reflektioner som Mark består 

av är många, temporära och godtyckliga; ingenstans finns möjligheten att fixera ett enda stelt varande. 

Även Knowles diskuterar motsättningen mellan den stilla Len och den rörliga Mark: “It is Len who 

remains ‛still’ domestically, while Mark ‛moves’ as itinerant actor, emotionally and geographically 

distancing himself from Len”.45 Len förstärker denna uppfattning genom att använda tidvattnets snabbt 

upplösande skum som metafor för essensens växlingar:  
 

What scum does the tide leave? What happens to the scum? When does it happen? I’ve seen what happens. But I 
can’t speak when I see it. I can only point a finger. I can’t even do that [---] What have I seen, the scum or the 
essence? (s. 100) 

 

Len är medveten om att någonting har hänt, men kan inte förklara exakt vad. Han har kommit till en 

punkt där han inser att det finns en skillnad mellan tingens uppenbarande och deras vara, men han kan 

inte förklara denna skillnad vare sig med hjälp av ord eller med sin kropp. Len har blivit medveten om 

sin egen perception av omgivningen, men att dess resultat – “the scum or the essence” – är tvetydigt 

och till synes obeskrivligt. Man kan således hävda att Len i högre grad blivit medveten om sig själv, 

men han kan inte skapa en relation till världen, eftersom denna fortfarande är honom obekant.  

                                                 
45 Knowles, s. 75. 
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2. 2. 2 På sjukhuset  

Pete konstaterar att Len befinner sig på sjukhus på grund av problem med njurarna: “kidney trouble” 

(s. 101). Mark och Pete möter en sängliggande men nöjd Len: “They treat me like a king. These 

nurses, they treat me like a king [---] Look at the ceiling. It’s not too high and it’s not too low” (s. 

102f).  

Det stabila sjukhusrummet kontrasterar starkt mot rummet i Lens hem, som ju var i föränderlighet. 

Därtill gör han en direkt koppling till sitt hems rum när han påtalar att sköterskorna behandlar honom 

som en kung, eftersom han tidigare sagt om sitt rum: “Here is my arrangement, and my kingdom” (s. 

85). Dessa tydliga tecken markerar en drastisk förändring i Lens perception i samband med ankomsten 

till sjukhuset. Han tycks kunna behärska de materiella tingen utan problem. Vad är det som har 

förändrat hans perception? 

Den enda ledtråd som finns tillhands är Lens njurproblem. Som bekant är njurarnas biologiska 

uppgift att rena, vilket jag ser som ett tecken på att hans förändrade perception är resultat av ett slags 

rening. Förutom njurproblemen är även Lens diarré i samband med hans närmande till osten ett tecken 

på rening. Gabbard skönjer ett reningsmotiv i samma händelse: “Len is ill of diarrhea […] [There] has 

been a purging birth. All the evil and the bile are outside of Len now”.46  

Men varför söker kroppen, den som under dramats gång försökt närma sig tinget, rena sig från 

detta ting? Det går att tolka händelsen på två olika sätt. Å ena sidan kan man se kroppens reaktion som 

ett misslyckande med att skapa en syntes mellan sig och tinget, att skapa en fungerande relation till 

världen. Resultatet av närmandet är snarast en förgiftad kropp, vilket medför en återgång till en 

perception fri från kroppens inverkan. Kroppens bortstötande kan också ses som ett bevis på att en 

transcendental förening mellan subjekt och objekt är omöjlig. Ett subjekt kan inte ”sluka” objekt 

genom att upplösa deras formgränser, eftersom det rent teoretisk i slutändan skulle resultera i ett 

ensamt subjekt utan en värld att förhålla sig till.47  

Å andra sidan kan man tolka händelsen som en lyckad rening, vars resultat är en förlikning med 

omgivningens form och föränderlighet. Det kroppsliga närmandet till osten kan ses som en för Len 

positiv förändring därför att han tycks ha kommit omgivningens vara närmare då han talar om “the 

scum or the essence”. Konsekvensen är att Len lättare behärskar världen. Det går inte att helt utesluta 

det förra alternativet, men det senare är enligt mig mer troligt. Len tycks generellt ha ett mer 

                                                 
46 Gabbard, s. 136. 
47 Fredlund, s. 202. 
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pragmatiskt förhållande till tingen; då Mark och Pete sätter sig på hans sjukhussäng utbrister han: 

“What are you doing sitting on my bed? You’re not supposed to sit on the bed, you’re supposed to sit 

on the chairs!” (s. 103). Tingen har fått en exakt användning och ett sammanhang som Len förstår.  

2. 2. 3 Efter sjukhusvistelsen  

Efter sjukhusscenen har Len känslan av att ha blivit lämnad ensam, eller i varje fall at han är på väg att 

bli det: “Why is everything packed? Why are they ready for the off?” (s. 105). Det är oklart om han 

syftar på Mark och Pete, dvärgarna, eller bådadera. Första gången Len nämner dvärgarna är när Mark 

och Pete spelar schack:  

 
PETE and MARK looking at chess board. LEN watching them. Silence.  
LEN: Eh…  
[They don’t look up.] 
The dwarfs are back on the job. [Pause.] I said the dwarfs are back on the job [---] I’ve called them in on the job. 
They’ve taken up their positions. Haven’t you noticed? (s. 90) 

 

Len känner sig utanför när Mark och Pete spelar schack, och som för att väcka deras uppmärksamhet 

börjar han prata om dvärgarna. Dvärgarna kopplas till Mark och Pete: när de positionerat sig på brädet, 

har också dvärgarna intagit sina positioner. Len tycker dessutom att Mark och Pete borde ha lagt märke 

till dvärgarnas närvaro. Det stöd som Len känner behov av för att klara av sin tillvaro kommer inte från 

Marks och Petes sida, vilka har oförståelse för hans existentiella situation och därför inte kan hjälpa 

honom. Därför skapar Len dvärgarna, som blir representanter för behovet av stöd utifrån.  

Dvärgarna har haft i uppgift att hjälpa Len att ordna hans situation, men de lämnar honom att göra 

det själv: “They’ve left me to sweep the yard, to keep the place in order. It’s a bloody liberty” (s. 94). 

Len påpekar hur svår friheten som dvärgarna gett honom är att hantera. Symboliskt kan “the yard” 

förstås som Lens existentiella situation. Återigen nämner han dvärgarna då han förbises av Mark och 

Pete, som konverserar utan att bry sig om honom (s. 93). Dvärgarna kan således ses som ett rop på 

hjälp.  

I slutet av Lens sista replik kontrasterar två olika slags landskap mot varandra. Det första är ruttet 

och nedskräpat: “The yard as I know it is littered with scraps of cat’s meat, pig bollocks, tin cans, bird 

brains” (s. 105). Det andra är annorlunda: “Now all is bare. All is clean. All is scrubbed. There is a 

lawn. There is a shrub. There is a flower” (s. 105). Än en gång handlar det om Lens existentiella 

tillstånd. Jag tolkar det förra landskapet som en verklighetsbild präglad av kaos och osäkerhet lik den 

han upplevt under dramats gång. Det andra landskapet är städat och rofyllt, något som tyder på att han 
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är nära en bild av världen som han kan förstå och hitta sin plats i. Däremot är det inte entydigt att han 

klarar sig utan någon hjälp. Fortfarande verkar dvärgarna vara i närheten: “And now they’ve settled 

down to a wide-eyed kip, crosslegged by the fire” (s. 105).  

Esslin hävdar att Len undergår en identitetskris och helas på bekostnad av en dimension i sin 

perception.48 Det är dock diskutabelt om Len har förlorat en dimension i sin perception. Min tes är ju 

att Lens väg till identitet går via en förening av eidetisk och kroppslig perception. Mycket tyder på att 

den perceptiva utvecklingen har lett till att den oordnade och kaotiska världen har försvunnit till 

förmån för den städade och förståeliga världen. Däremot är det här ett påstående som det finns 

anledning att ifrågasätta. Dramat slutar visserligen med en positiv bild, men den har samtidigt prägel 

av ett uppräknande likt det som starkt visar på Lens tidigare svårighet att relatera till tingen omkring 

honom. Det går inte att låta bli att jämföra “There is a lawn. There is a shrub. There is a flower” (s. 

105) med “There is my table. That is my table. There is my chair” (s. 84). Det är omöjligt att veta 

huruvida Len i det här ögonblicket lever i en städad och hanterbar värld eller om han när som helst ska 

tvingas skicka efter dvärgarna igen.  

Fastän det inte kan fastställas om Len skapat en egen identitet eller inte, är det av vikt att se att 

Lens plats i världen förändras i samband med den kroppsliga perceptionens komplettering av den 

eidetiska. Kort efter att kroppens närmande till osten sker börjar världen blir mer hanterbar: Len blir 

medveten om sin egen perception, tingens sammanhang blir klarare och möjligheten att nå fram till en 

identitet öppnas.  

3 Sammanfattning 

Den här studien har haft som mål att problematisera identitetstematiken i The Dwarfs med 

utgångspunkt i gestalten Lens perception av omvärlden samt dess funktion i Lens identitetsskapande. 

För att studera sambandet mellan perception och identitet har jag nyttjat fenomenologisk teori som 

centrerar dessa två begrepp. Min tes har varit att det sker en utveckling i Lens perceptiva process, vars 

eidetiska karaktär så småningom kompletteras av en kroppslig perception. 

Len har svårt att hantera världen, vilket yttrar sig i att den upplevs som i ständig förändring medan 

han själv är stilla. Hans unika sätt att percipiera krockar med Marks och Petes sätt, vilket jag har 

benämnt vara en motsättning mellan radikal och konventionell perception. Len har i en del tidigare 

forskning klassats som psykiskt sjuk, en hållning jag problematiserar genom att visa på att hans 

                                                 
48 Esslin, The Theatre of the Absurd, s. 248.  
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perception kan ses som existentiellt framskriden. Enbart via eidetisk perception lyckas Len inte skapa 

ett fungerande förhållningssätt till den värld som omger honom, vilket påkallar en kroppslig 

delaktighet i perceptionen.  

Upptakten till det som jag kallat kroppens närmande till tinget finns att hitta i Lens resonemang om 

stillhet, föränderlighet och rörelse. Len placerar sitt jag i en relation till världen och blir medveten om 

sambandet mellan sin kropp och omgivningen. Ännu mer tydlig blir kroppens delaktighet i 

perceptionsprocessen i den del av dramat där Len äter en skämd ost. Denna episod tillsammans med 

hans vistelse på sjukhus på grund av njurproblem tolkar jag som ett slags reningsprocess, vars resultat 

blir en klarare verklighetsuppfattning.   

Dramats tvetydiga upplösning öppnar slutligen för en diskussion om huruvida Lens eidetiska 

perception har kompletterats av kroppslig perception samt huruvida Len nått fram till en identitet eller 

inte.   
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