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Den moderna Antigones hemlighet 

Anna-Karin Selberg 

I förordet till Søren Kierkegaards Antingen-Eller1 berättar bokens fiktiva 
redaktör, Victor Eremita, hur han fann de dokument han sedan satte 
samman till en bok. Han hittade dem i en hemlig låda i en sekretär, som han 
fått syn på hos en antikhandlare och blivit alltmer besatt av att äga. Möbeln 
lockade honom med en kraft han inte kunde motstå: snart måste han gå 
förbi affären varje dag bara för att få se den. När den till slut blev hans gick 
den en dag inte att öppna. Han försöker slå sönder den och då far ett 
lönnfack plötsligt upp. Ut ramlar en bunt dokument. De är skrivna av två 
författare, A och B. Viktor Eremita ordnar dokumenten till en bok, och 
publicerar dem. 

Bland dokumenten finns en essä som heter Den antika tragedins reflex i 
den moderna tragedin – ett försök i den fragmentariska strävan. I den gör A 
gör ett grovt utkast till en modern tragedi – närmare bestämt en modern 
version av Sofokles Antigone. Utkastet kretsar kring en hemlighet som den 
unga Antigone bär under sitt hjärta, dold för världens ögon. Hon kan inte 
avslöja den, och i hennes tystnad växer den i henne, med obönhörligheten 
hos ett öde. Den tragiska hjältinnan beskrivs som en jungfrumor, en virgo 
mater: hon bär på sin hemlighet som på ett barn, som vore hon impreg-
nerad och havande med den. Själva den tragiska konflikten utspelar sig som 
en konflikt om hur denna hemlighet ska kunna erfaras, kommuniceras och 
delas. Så länge Antigone bär den inom sig slukar den henne, hon lever som 
en levande död, men avslöjar hon den kommer det att ta hennes liv. Hon 
lever och dör av hemligheten – som den pil fältherren Epaminondas lät sitta 
kvar i sitt hjärta till dess att slaget vid Mantinea var över, eftersom han visste 

1 Søren Kierkegaard, Antingen-Eller – ett livsfragment, övers. Stefan Borg (Önneköp: 
Nimrod, 2002). 
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att så länge den satt kvar skulle han leva. Dramat börjar – och slutar – vid 
den kärleksnatt då hon anförtror sin hemlighet åt A, den författare som på 
en gång är hennes skapare och älskare. 

Det är just med berättelsen om en hemlighet som också Victor Eremita 
inleder bokens förord: ordet sekretär, som har samma etymologi som ordet 
sekreterare, är en beteckning för någon som tar hand om hemliga saker. 
När Viktor Eremita hittar manuset till boken är det som om han hittar en 
bok som varit dold inom honom själv, en bok han vare sig kunnat läsa eller 
offentliggöra förrän han stöter på den, utanför sig själv, i den sekretär han 
blivit alltmer besatt av och som till slut också ska bli hans egen. 

De texter som Antingen-Eller består av är texter som oupphörligen drar 
uppmärksamheten till sin egen litterära form, till hur de kommunicerar och 
vad det innebär att läsa dem. Därför är det knappast någon slump att det är 
just i formen av ett litterärt utkast, en löst tecknad skiss – snarare än ett 
färdigt och avslutat drama – som Kierkegaard ritar upp konturerna till sin 
moderna tragedi. Det är en gest som placerar honom i relation till Hegel: i 
sina föreläsningar om estetik2 menade Hegel nämligen att en modern 
tragedi i det närmaste är att beteckna som en omöjlighet. Anledningen till 
det är att moderniteten kännetecknas av att individens handlingar och val 
inte längre drivs av nödvändighet, utan har formen av skissartade, och 
godtyckliga, utkast. I den antika tragedin fullbordar individerna det telos de 
riktar sig mot och förkroppsligar i sina handlingar. De drivs av ett öde, och 
den tragiska konflikten uppstår när dessa öden kommer i kollisionskurs och 
tvingar fram ett skeende där någon måste gå under. När denna dimension 
av nödvändighet försvinner i moderniteten, så försvinner också den egent-
liga, tragiska dimensionen ur det moderna dramat.  

Varför insisterar då Kierkegaard inte bara, mot Hegel, på att skriva en 
modern tragedi – utan att göra det just i formen av en ofärdig, lite slarvigt 
tecknad skiss där det egentligen bara är de vaga konturerna till ett drama 
som ritas upp? Det är en gest som inte bara insisterar på att det moderna 
dramat kan ha en genuint tragisk dimension. Vad den snarare pekar mot är 
att det finns en tragisk konflikt, gömd som en gåtfull hemlighet, i moderni-
tetens egen skissartade form.  

 
2 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I–III (Frakfurt am Main: Suhrkamp, 
1986). 
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I Att tänka i skisser3 diskuterar Marcia Sá Cavalcante Schuback skissen som 
ett blixtlikt frambrytande tecken. En skiss är ett blixtartat spel av 
motstridiga rörelser och linjer, som på en gång är raka och brutna, enhetliga 
och splittrade. Den är inte ett förarbete inför ett kommande verk, utan det 
oavslutade nedtecknandet av ett livsspår. Skissen, skriver hon, är inskriften 
av ”ett liv på världens yta.”4 Hon diskuterar den tecknade skissen, men 
hennes tankar belyser också det litterära utkastet. I den här essän ska jag 
använda dem för att undersöka varför Kierkegaard tecknar sin Antigone 
just i formen av en skiss – och vad det är för hemlighet den moderna 
Antigone är havande med. I slutet av essän ska jag också vända mig till en 
annan, samtida Antigoneskiss, nämligen Christina Ouzounidis Spår av 
Antigone5 vars unga Antigone berövas på själva hemligheten. 

* 

Den text i Kierkegaards Antingen-Eller där utkastet till den moderna 
Antigone återfinns inleds, precis som titeln säger, med en längre diskussion 
av hur den antika tragedin ”reflekteras” i det moderna. Men vad 
Kierkegaard utforskar är inte förhållandet mellan den antika och moderna 
tragedin – det är inte en jämförelse mellan dessa typer av tragedier han är 
intresserad av. Det som ska utforskas är istället ”hur det som utmärker det 
antika tragiska, kan tas upp av det moderna tragiska”.6 Det är i den 
kontexten A, essäns fiktiva författare, låter skissen till en modern Antigone 
springa fram. Den kan läsas som en gestaltning av essäns tema: den handlar 
om hur en tragisk konflikt bokstavligen ”tas upp” i en modern, tragisk 
hjältinna – hur den växer, intensifieras och utvecklas inom henne. 

A skriver alltså fram sin Antigone under en kärleksnatt, i det ögonblick 
hon delar sin hemlighet med honom. Men hennes konturer måste tecknas 
så obestämt, menar han, och hennes form vara så nebulös, att var och en 
kan falla för henne.7 Utkastet liknar på många sätt en blixt: det öppnar sig, 
blixtlikt, i slutet av ett långt, teoretiskt och abstrakt resonemang. Skissen, 
skriver Sá Cavalcante Schuback, synliggör en ”tilldragelse” och det är just 

3 Marcia sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder (Göteborg: Glänta produktion, 2011). 
4 Ibid., 175–176. 
5 Christina Ouzounidis, Spår av Antigone (Stockholm: Modernista, 2014). 
6 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 176–177; Kierkegaard Antingen-Eller, 136. 
7 Ibid., 148. 
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som en tilldragelse den moderna Antigone iscensätts: ”Så kom då närmare”, 
uppmanar A, ”samlas runt mig, när jag sänder min tragiska hjältinna ut i 
världen, när jag i hemgift ger sorgens dotter smärtan som utstyr.”8 A drar 
sina läsare till sig, som inför en händelse – en tilldragelse som bryter fram i 
världen. Det drama som sedan skisseras är inte mer än ett grovt förlopp, 
vars utgång är tvetydigt – om Antigone på slutet går under eller kommer till 
liv är oklart, och på sätt och vis också godtyckligt. Ändå är det ett drama 
som drivs av en nödvändighet: den hemlighet hon bär på är det öde som 
redan i första scenen tar henne, såväl som läsaren, i besittning.  

Som ett blixtlikt tecken, menar Sá Cavalcante Schuback, är skissen inte 
ett utkast som avbildar något, utan spåren av en händelse som i sig är ett 
tecken. Det är på det sättet utkastet till en modern Antigone förhåller sig till 
moderniteten som verklighet, såväl som till antiken, och till sin antika 
förlaga. Det är inte någon verklig, ung kvinna som avbildas i Kierkegaards 
utkast och utkastet är inte ett försök att efter en grekisk modell uppfinna en 
modern tragedi. Istället är det en skiss där en serie linjer, raka såväl som 
brutna, enhetliga såväl som splittrade, församlande såväl som särskiljande, 
ritas upp. Så ser också den moderna Antigones förhållande till Sofokles 
drama ut: den upprättar en kontinuitet i förhållande till sin antika förlaga, 
men också brott. Precis som i det antika dramat är den moderna Antigone 
nämligen Oidipus dotter, och som sin antika namne har Oidipus mördat 
sin far, äktat sin mor, löst sfinxens gåta och befriat Thebe från dess 
lidanden. Men där upphör kontinuiteten och likheterna med Sofokles 
tragedi. I den moderna Antigone har Oidipus aldrig avslöjats, utan lever 
lycklig i sitt äktenskap med Iokaste, beundrad och hyllad av folket fram till 
sin död. Den enda som känner till hans brott är Antigone, som är en ung 
flicka. I en tidig ålder har anspelningar väckt hennes misstänksamhet och 
en dag vet hon. Det är denna vetskap om hans brott som är hennes 
hemlighet. Hon kan inte avslöja den eftersom det skulle dra skam över 
fadern och i hennes tystnad växer den: hon blir alltmer upptagen av den. 
Hemligheten väcker ångest, hon lider av den, men döljer sitt lidande för 
världen – som om hemligheten vore en incestuöst avlad avkomma, ett barn 
hon fått med sin far, en förlängning av Oidipus eget öde. Hon är en 
”sorgens brud”, som svartsjukt och stolt vakar över sin hemlighet, ”ty 
hennes sorg är hennes kärlek.”9  

 
8 Ibid. 
9 Kierkegaard, Antingen-Eller, 152. 
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Skisserande, menar Sá Cavalcante Schuback, är kopplat till en sensibilitet, 
att låta sig röras och bli ”rörd”. Sensibilitet, att låta sig röras, är med hennes 
ord en ”märklig passiv handling”.10 Det är ett skeende den skissande i en 
viss mening utför och samtidigt drabbas av, bokstavligen rörs av. Det är just 
som beteckning för en sådan sensibilitet, en ”märklig passiv handling”, som 
man förstå begreppet lidande hos Kierkegaard – ett begrepp som åter-
kommer i flera av hans texter och har en teknisk innebörd. Som Jonna 
Hjertström Lappalainen påpekar i Den enskilde11, så betyder det danska 
ordet lide att undergå något. På svenska ekar den betydelsen i uttryck som 
”dagen lider mot sitt slut”, att ”lida en nöd” och att ”lida ett skeppsbrott”. På 
engelska kan ordet suffer användas på ett liknande sätt, som när man säger 
”to suffer an injury”, ”to suffer an accident” och ”to suffer a fate”. Att lida är 
att undergå något, att vara föremål för ett skeende eller händelse man inte 
själv entydigt utför, men heller inte är passivt underkastad utan aktivt tar 
emot. Det var så man under medeltiden förstod passionen – en passion 
hade innebörden av att undergå något, att vara det aktiva-passiva föremålet 
för ett skeende eller en händelse.12  

Vad är det då den moderna Antigone tar emot i sitt lidande, vad ”gör” 
det med henne? Kierkegaard beskriver hennes lidande som en ”reflekterad 
sorg”, och som sådan är den ångest. Här framträder en viktig skillnad 
gentemot det antika dramat: enligt Kierkegaard genomsyras det antika 
dramat av en tragisk sorg, men i det moderna tas denna sorg upp i indi-
viden, och blir en sorg som ”rör” sig själv. Det är denna reflekterade sorg 
som kallas ångest: ”Ångesten är det organ genom vilket subjektet tillägnar 
sig sorgen och assimilerar den.”13 Den förståelsen av ångesten skiljer sig 
också från hur Freud sedan skulle artikulera den: om ångest hos Freud är en 
oförmåga att sörja, så är den hos Kierkegaard istället det organ som tar upp 
sorgen, in i Antigones hjärta. När hon döljer sitt lidande intensifieras det 
och tränger allt djupare i henne i en rörelse där sorgen på ett ofrånkomligt 
sätt, på en gång gradvis och blixtlikt blir inre. I tystnaden om den skiljs hon 
ut från världen eftersom hon inte kan anförtro sitt lidande till någon. Som 
sådan är den ingen död, orörlig egendom, utan en rörelse som verkar på 

10 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 177–178. 
11 Jonna Hjertström Lappalainen, Den enskilde – en studie av trons profana möjlighet i 
Søren Kierkegaards tidiga författarskap (Stockholm: Thales, 2009). 
12 Ibid., 115. 
13 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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henne: ”den är i ständig rörelse, den föder smärta och föds med smärta.”14 
Ångest är denna energi, det ”är kraften i den rörelse med vilken sorgen 
borrar sig in i ens hjärta.”15 I ångesten tar hon emot det skeende som skiljer 
ut henne från världen, som individuerar henne och gör henne enskild.  

I tanken att den enskilda individen skiljs ut och blir till som individ just i 
en passivt-aktiv affekt, har Kierkegaard flera viktiga föregångare såväl i den 
kristna som filosofiska traditionen. En av dem är förmodligen Kant och 
Kants begrepp om aktning, även om Kierkegaard sällan hänvisar till honom 
(och när han gör det är det ofta i en negativ mening). Aktning, så som Kant 
förstår detta fenomen i sina etiska skrifter, är just en känsla, en affekt – men 
precis som Kierkegaards ångest är det en känsla som inte har något objekt. 
Istället är det en känsla som på ett bokstavligt plan rör det handlande 
självet. Men det är också en känsla som spelar en viktig roll i Kants estetik: i 
Kritik av omdömeskraften16 beskrivs den som erfarenheten av det sublima.  

När Kant introducerar aktning i Kritik av praktiska förnuftet17 beskriver 
han det som känslan av något storslaget, som en känsla bortom vilja och 
avsiktlighet som slår ner i oss, och som vi inte kan ”förhindra att vi 
inombords känner.”18 Men det är samtidigt känslan av en förstörelse och 
förödmjukelse som drabbar självet.19 Aktning är förnimmelsen av en rörelse 
i, och omvandling av, vår sensibilitet: det är alltså en känsla som rör själva 
sensibiliteten – en känsla som rör känslan själv, en affekt som alstrar 
affekter, en känsla som har sig själv som ”objekt”. Det är på det sättet 
ångesten verkar i den moderna Antigone i Kierkegaards utkast. Ångest är 
en kvalificerad sorg, en sorg som vänt sig mot sig själv. ”Som ett lidelsefullt 
erotisk ögonkast åtrår sitt föremål, så ser ångesten på sorgen för att åtrå den. 
Som den stilla, oförgängliga kärleksblicken sysslar med det älskade 
föremålet, sådan är ångestens självverksamhet med sorgen.”20  

När Kant diskuterar aktning i Kritik av omdömeskraften beskriver han 
det som känslan av vanmakt, Ohnmacht – ett ord som inte bara betyder 

 
14 Ibid., 153. 
15 Ibid., 149. 
16 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: 
Thales, 2003). 
17 Immanuel Kant, Kritik av praktiska förnuftet, övers. Fredrik Linde (Stockholm: Thales, 
2004). 
18 Ibid., 102, 106. 
19 Ibid., 101. 
20 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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maktlöshet och oförmögenhet, utan förr också var en synonym för att 
svimma och förlora medvetandet. Han jämför aktning med den beundran, 
skräck och litenhet som naturens styrka kan väcka, till exempel de vilda 
djuren och kraften i en vulkan.21 I en förvånande passage i den andra 
kritiken menar han samtidigt att aktning är en ”förnuftig själviskhet”.22 
Aktning är alltså ett komplext, motstridigt, fenomen: det är känslan av en 
förstörelse, vanmakt och förödmjukelse av självet, som slår ner i oss bortom 
alla val, men också en ”förnuftig själviskhet”. Ett sätt att förstå det är att i 
aktning förnimmer vi en rörelse som föregår det aktiva, väljande självet, 
som ”förödmjukar” det – men det är också i och genom den känslan som 
det handlande självet blir till. Aktning är en ”själviskhet” eftersom det är 
känslan av det praktiska självets födelse. 

När Kierkegaard diskuterar ångesten i sina texter beskriver han den ofta 
just som en känsla av vanmakt, afmagt. Det är känslan av någonting 
obönhörligt och oundvikligt som binder innan alla val – av att stå inför ett 
skeende som drabbar en, och vars förlopp är ovisst. I Begreppet ångest23 
beskriver han den också som en avsvimning: ”Ångest är en kvinnlig 
vanmakt, vari friheten dånar”.24 I nästa mening hävdar han samtidigt, i 
medveten eller omedveten referens till Kant, ”men ångest är tillika det mest 
själviska.”25 Det är en känsla som är självisk eftersom det är i den som den 
enskilda individen blir till: ”I konceptionens ögonblick […] är ångesten som 
störst. I denna ångest blir den nya individen till. I födelsens ögonblick 
kulminerar ångesten för andra gången […] och i denna stund kommer den 
nya individen till världen.”26  

Det är en sådan rörelse, rörelsen där tillvaron blir konkret och enskild, 
Antigone tar emot i ångestens ”åtrå” till sorgen. Det är också så vi kan förstå 
skissen, enligt Sá Cavalcante Schuback: skissen är rörelsen där tillvaron 
konkretiseras, där ”ett liv” ristas på ”världens yta”. Som sådan är den en 
”självgrafisk” skrift, en skrift som tecknas i själva spåren av sig själv – i linjer 
som på en gång är kontinuerliga och brutna, som när den moderna 
Antigone ritas upp i spåren av sin antika namne.  

21 Kant, Kritik av omdömeskraften, 127. 
22 Kant, Kritik av det praktiska förnuftet, 102. (Kants kursiv.) 
23 Søren Kierkegaard, Begreppet ångest, övers. Stefan Borg (Guldsmedshyttan: Nimrod, 
1996). 
24 Ibid., 86. 
25 Ibid. 
26 Ibid., 81. 



AD MARCIAM 

170 

Den moderna Antigone blir alltså enskild i sin sorg, men i den rörelse med 
vilken sorgen borrar sig in i henne gömmer sig samtidigt enligt Kierkegaard 
”en bestämning av det moderna tragiska.”27 Hon föds nämligen av sorgen, 
men hon är samtidigt en ”sorgens brud”. I ångesten, där sorgen åtrås och 
skiljer ut henne som enskild, är hon den bokstavliga frukten av ett 
incestuöst giftermål. Den sorg som föder henne, som vore den hennes mor 
eller far, är samtidigt den sorg hon åtrår, i sin tystnad svartsjukt vaktar på 
och gifter sig med. Det är det här som är grunden till den tragiska kon-
flikten – en konflikt som inte, såsom Hegel läser den antika tragedin, 
utspelar sig mellan individer, eller mellan de motstridiga etiska krafter som 
de förkroppsligar. Istället utspelar den sig inom den enskilda individen 
själv. Hur ser då den konflikten ut?  

Antigone kan inte anförtro sin hemlighet åt någon, eftersom det skulle 
dra skam över den far hon älskar – och det är i denna tystnad sorgen skiljer 
ut henne och gör henne till en individ. Men samtidigt isolerar den henne 
från världen, och från en större gemenskap: hon blir ensam. I tystnaden om 
sitt lidande binds hon till sin far – hon repeterar hans öde och blir hans 
brud, gift med honom in i döden, på samma sätt som han äktat sin mor. 
Hon är fullständigt absorberad av fadern, fångad och snärjd av den 
hemlighet hon inte kan dela, och som just på grund av att den inte kan delas 
gör henne till en enskild individ. Det är en hemlighet som i sig bär på en 
konflikt: på en gång ger den henne liv och tar hennes liv – som pilen 
Epaminondas bar i sitt hjärta. Hon är en levande död, vilket i den antika 
mytologin var det de incestuöst födda barnens öde.  

Den tragiska konflikten tas upp i henne, inte som en extern konflikt 
mellan två ethos – familjens etiska ordning och stadens – där en av nöd-
vändighet måste gå under. Det är en modern konflikt eftersom den 
reflekterats in i individen själv. Men hur kan man då förstå den konflikten, 
mera specifikt? På en viktig punkt skiljer sig Kierkegaards förståelse av 
ångesten från Kants aktning. Om aktning hos Kant är en känsla som väcks 
av morallagen, så föds ångesten istället i en förförelsescen. Det är en 
förförelse Kierkegaard ofta återkommer till, till exempel i Begreppet Ångest, 
där han återberättar myten om Adam och Eva. Deras utträde från paradiset 
ut i den verkliga världen är inte ett straff de får för att ha brutit mot ett 
förbud – förbudet att äta från kunskapens frukt. Istället är det ångesten som 
fångar och hypnotiserar dem. Den lockar dem mot det ”det äventyrliga, det 

 
27 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
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oerhörda, det gåtfulla.”28 Ångesten är inte, som aktning, en känsla som 
väcks av en lag, utan av ett ”gåtfullt ord”.29 Om Kant förstår aktning som 
den känsla där morallagen tas emot, och tänker det praktiska självet utifrån 
idén om lagfullhet och logisk konsistens, så är ångesten istället djupt 
tvetydig. ”Det finns i världen”, skriver Kierkegaard, ”ingenting mer dubbel-
tydigt” än ångesten.30 Ångesten är ett lidande eftersom den involverar en 
risk och ett hot: den paralyserar, hypnotiserar, snärjer och isolerar – men 
samtidigt, och just som sådan, är den också en rörelse ut ur paradiset, mot 
den verkliga världen, friheten och gemenskapen. I känslan av vanmakt, av 
att svimma och fångas, av ett själv indraget i en upprepning före alla val, 
föds en individ som också ”kan” något. Adams ångest, menar Kierkegaard, 
är ångesten över ett ”kunna”.31 Det gåtfulla ord han ställs inför i ångesten är 
något han ”kan”.  

Vad är det då för ”kan” som föds i ångesten? Man kan förstå det som ett 
skisserande. Den fiktiva författaren A uppfinner sin Antigone den kärleks-
natt då hon anförtror sin hemlighet till honom. I det ögonblicket ritas 
skissen till hennes liv upp: hemligheten delas och kommuniceras. Det 
litterära utkastet är en form där den kan erfaras och delas just som en gåta 
och hemlighet. I det fullgörs inte någon lag, eller något telos, utan ett 
”gåtfullt ord”. ”Jag lägger ordet i hennes mun”, säger A.32 Det är ett ord som 
drabbar som ett öde, men ett öde som har ett öppet slut. Den incestuösa 
relationen blir på så sätt ordens själva villkor, villkoret för att Antigone ska 
kunna tala – och A, den fiktiva författare hon delar sin hemlighet med, blir 
på en gång hennes skapare och älskare. Men därför är hon också död redan 
när hon talar: i samma ögonblick hon andas ut sin hemlighet till A är hon 
förvandlad, försvunnen ”så att hennes verklighet bara lät sig spåras i den 
stämning som blev kvar.”33 Skissen, skriver Sá Cavalcante Schuback, är en 
blixtrande ”nedteckning av det som visar sig i det egna försvinnandet”.34 

* 

28 Ibid., 56. 
29 Ibid., 57. 
30 Ibid., 56. 
31 Ibid., 57. 
32 Kierkegaard, Antingen-Eller, 148. 
33 Ibid., 148. 
34 Sá Cavalcante Schuback, Att tänka i skisser, 174. 
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Det är just tecknandet av ett Antigonespår man kan ana också i titeln till 
Christina Ouzounidis Spår av Antigone, som givits ut som bok men också 
satts upp som drama på Göteborgs Stadsteater. I texten anar man Antigone 
som en ung flicka, precis som hos Kierkegaard. Men om den politiska 
dimension som är central för Sofokles pjäs raderas ut till förmån för en 
existentiell konflikt när Kierkegaard förflyttar Antigone in i moderniteten, 
så är Ouzounidis desto mer politisk. Den Antigone som tecknas här ställs 
inte inför en hemlighet och gåta: hon är snarare en ung flicka som berövats 
på gåtan, som fråntagits hemligheten. I Kierkegaards drama är det genom 
dunkla anspelningar på Oidipus öde som hemligheten tas upp i Antigone: 
”I tidig ålder, innan hon var fullt utvecklad, hade dunkla anspelningar på 
denna hemska hemlighet då och då gripit hennes själ, innan vissheten i ett 
slag kastar henne i armarna på ångesten.”35 Ouzounids flicka är omgiven av 
anspelningar – men det är inte anspelningar på en tvetydig hemlighet: det 
är otvetydiga budskap om våld, om en hemsk händelse som inte hänt, utan 
kommer att ske. I hemmet, på skolgården hon rör sig över, vid skogsdungen 
bakom skolan, vid brofästet under motorvägen omges hon utsagor, som alla 
indikerar att något håller på att hända, att försiktighet och förberedelse 
krävs. ”Någonting hemskt håller på att hända. Någonting hemskt håller 
alltid på att / hända.”36 De utsagor som tar henne i anspråk berättar om en 
tilldragelse vars våld är av mytiska proportioner: ”Att faror lurar. I skogen. 
På vägarna. Om natten. Framförallt om natten.”37 Hon lär sig att hon är ett 
”tänkbart offer för gudarna. Det vet hon.”38 De talar om försvinnanden och 
hon lär sig att det händer, att det förr eller senare händer att hon och systern 
en dag springer mellan olivlundarna, nästa dag är borta. ”Hon hör om 
taxichaufförer. / Hon hör om lärare. / Hon hör om fäder, om styvfäder. / 
Hon hör om främmande män. / Hon hör om män på badplatser / män i 
shoppingcenter / manliga förskollärare. ”39 I ”systerns skola” får hon lära sig 
lära sig frukta och tänka i flera led: att förutse och föregripa. Hon blir 
bekant med något som med oundviklig nödvändighet kommer att drabba 
henne, och hon lär sig om sig själv som tecken: att skydda sig, att inte 
”skicka ut fel budskap.”40  

 
35 Kierkegaard, Antingen-Eller, 149. 
36 Ouzounidis, Spår av Antigone, 59. 
37 Ibid., 25. 
38 Ibid. 
39 Ibid., 21. 
40 Ibid., 24. 
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Det är utsagor som gör något med henne – och därför är det också oväsent-
ligt om det våld som anspelas på är fiktivt eller verkligt. Det verkliga är hur 
dessa anspelningar skrivs in, inte bara i hennes hjärta, utan i vart och ett av 
flickkroppens organ som en kunskap, en intensiv upptagenhet, ja en besatt-
het vid den våldshändelse som förr eller senare kommer att äga rum. Det är 
ett politiskt drama, som precis som hos Kierkegaard utspelar sig som 
framväxten av ett ”inre” i en ung flickas kropp, och som en konflikt om hur 
denna flickas väg ut i världen blir möjlig. Det är politiskt, inte för att det 
handlar om något realpolitisk konflikt, utan för att det skildrar hur politiskt 
laddade utsagor verkar på hennes rörelsemönster, handlingar och tankar. 
”Det började med språket. Det vi blev och det vi gjorde genom språket. Det 
vi gjorde varandra. Det vi gjorde verkligt. Materialet vi byggde våra tankar 
och vår längtan av.”41 De anspelningar som omger henne väcker en särskild 
sensibilitet: en oro och vaksamhet som tvingar fram en tvekan, ett ständigt 
ifrågasättande, en prövning och omprövning av orden, de egna hand-
lingarna och rörelserna. Det är en upptagenhet som kväver henne, hon kan 
inte röra sig: hon lever som begravd.  

Men om Kierkegaards Antigone begravs av en tvetydigheten i den 
hemlighet hon inte kan dela, så äts Ouzounidis flicka istället upp av 
frånvaron av tvetydighet. En frånvaro som paradoxalt tvingar fram en 
tvetydighet i henne själv, och en kunskap: om att språket inte är en 
beteckning, utan en handling som utför något, som agerar på henne. ”Det 
hon lärt det vet hon. Det som målats upp. Det som skrivits in. Det hon 
vet.”42 I slutet av dramat springer hon genom rev, ruiner och öknar, genom 
sankmarker, dyiga fält och tätorter. Hon går i sina egna spår och kommer 
fram till en gravkammares öppning, men hon går inte in. Istället går hon 
tillbaka till skogen, till platsen för själva brottet: den skogsdunge där något 
skett, där hennes öde väntar. I denna återkomst växer en flickkropp fram, 
en annan kropp än Kreons, i vars värld det inte finns någon gåta, inte 
tvetydigheter, ”inte tvekan, inte undran.”43 En tvivlande, tvekande flicka 
som redan ”har brutit mot lagen” går mot dungen: hon ”[a]ndas. Tar ett 
steg. Står / kvar. / Andas. Går ett par steg framåt igen. Förbereder sig. 
Tänker på det / hon ska tänka.”  

41 Ibid., 6. 
42 Ibid., 138. 
43 Ibid., 100. 
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Vad förbereder hon sig inför, vad tänker hon på där hon står och tvekar på 
den ”röda jorden”? Kanske på att vara den hon redan är: ett tecken som 
stammar och tvekar, som inte är lag utan öde – ett blixtlikt öde vars utgång 
är tvetydig och oviss. 

 




