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Abstract 

To Carry History in One’s Body – Post Traumatic Slave Syndrome in Toni Morrison’s 

Novel The Bluest Eye. 

The world in which we live in is dominated by ideology. This essay will explore the ideology of 

racism and investigates how it operated during and after the slave trade in the USA. The main focus is 

how the racist ideology has affected the black community in the USA during the first decades of the 

twentieth century. When the traumatic events of the slave trade ended the black community never got 

the chance to heal from the several hundred years long trauma. Toni Morrison’s novel The Bluest Eye 

depicts a community in pain due to the racist society that surrounds them. It is set in a time after the 

First World War when black families aimed to establish a stable life but were hindered due to various 

reasons. Therefore, this essay uses Joy DeGruy’s thoughts on the matter of trauma in the black 

community in the USA. By using her book Post Traumatic Slave Syndrome: America’s Legacy Of 

Enduring Injury and Healing along with Frantz Fanon’s iconic text Black Skin, White Masks this essay 

investigates how the legacy of slavery has affected the black community after the slave trade. This 

essay looks into the following behavioral patterns, formulated by DeGruy: Vacant Esteem, Ever 

Present Anger and Racist Socialization. 

 

Keywords: Toni Morrison, The Bluest Eye, DeGruy, Fanon, trauma, slavery. 

Sammanfattning 
Världen domineras av ideologier. Denna uppsats utforskar rasismens ideologi både under och efter 

slavhandeln i USA. Uppsatsens huvudfokus är hur den rasistiska ideologin har påverkat den svarta 

befolkningen i USA under nittonhundratalets första årtionden. När slaveriets trauma tog slut fick det 

svarta samhället aldrig chansen att bearbeta och läka det flera hundra år långa traumat. Toni Morrisons 

roman The Bluest Eye skildrar ett samhälle som präglas av smärta till följd av en rasistisk omgivning. 

Romanen utspelar sig efter första världskriget, en tid då svarta familjer ämnade etablera ett stabilt liv 

men som av olika anledningar hindrades. Denna uppsats använder Joy DeGruys tankar om trauma hos 

det svarta samhället i USA. Hennes bok Post Traumatic Slave Syndrome: America’s Legacy Of 

Enduring Injury and Healing tillsammans med Frantz Fanons nyckeltext Black Skin, White Masks 

används i denna uppsats för att undersöka hur slaveriet påverkat det svarta samhället efter dess 

avskaffande. Uppsatsen tittar närmare på följande beteendemönster, som formulerats av DeGruy: 

Vacant Esteem, Ever Present Anger och Racist Socialization.  

 

Nyckelord: Toni Morrison, The Bluest Eye, DeGruy, Fanon, trauma, slaveri.   
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Inledning 
Våra kroppar bär historier. Det är svårt att undfly kroppens spontana reaktionsmönster, de vi ibland 

inte kan förklara. Den amerikanska nobelpristagaren Toni Morrisons romaner behandlar kropp, minne, 

historia och i synnerhet den svarta1 subjektivitetens relation till rasismen. Hennes romaner är hyllade 

och ständigt aktuella i ett samhälle som fortfarande gör upp med slaveriets historia och rasismens 

ideologi. Denna uppsats kommer redogöra för historiens avtryck på människan och hur Morrison, 

genom sina karaktärers öden, skildrar slaveriets efterdyningar. Slaveriet i Amerika sträckte sig över 

flera hundra år och när det väl avskaffades så fortgick förtrycket genom lagar och attityder som är 

verksamma i samhället än idag.  

 Analysen kommer ske genom Joy DeGruys formulerade teori om Post Traumatic Slave 

Syndrome. Teorin analyserar hur den svarta befolkningen påverkats av slaveriet. DeGruy skriver att 

slaveriets trauma måste synliggöras och bearbetas så att den svarta befolkningen ska få chans att läka. 

Denna uppsats ämnar synliggöra Morrisons litterära ambition att göra upp med historien för att bättre 

förstå sig själv. Morrison menar även att den svarta befolkningen inte kommer uppleva ”psychological 

wholeness” om det historiska arvet inte bearbetas.2 Morrisons roman The Bluest Eye (1970) utforskar 

trauman som sker över generationsgränser genom att låta läsaren ta del av de olika karaktärernas 

bakgrund. Teorin om Post Traumatic Slave Syndrome kommer användas för att fördjupa förståelsen 

för upphovet till trauma och vad som händer när trauma inte bearbetas utan istället lever kvar. DeGruy 

menar att slaveriet i Amerika särskiljer sig mycket från andra slavförhållanden under historien och att 

slaveriet utsatte miljontals individer för en uppsjö av trauman som aldrig behandlades.3 DeGruy 

etablerar tre symptom som ingår i Post Traumatic Slave Syndrome som grundar sig i frånvaro av 

självkänsla, närhet till ilska och internaliserad rasism.  

 Diskussionen om rasism, litteratur och trauma är ett stort forskningsområde. Genom att 

belysa hur traumat lever kvar i vårt samhälle och vad det är som möjliggör att det fortlöper kan en 

ökad förståelse för litteraturens helande kraft göras. Att Morrison är en erkänd och omtyckt författare 

poängterar bara ytterligare vilken genomslagskraft och relevans hennes litteratur haft och fortsätter att 

ha. De ämnen som Morrison behandlar möjliggör för läsare att få förståelse för och kunskap om sig 
                                                
1 Denna uppsats kommer använda sig av benämningen svart och inte afro-amerikan. Valet gjordes främst då The Bluest Eye 
själv använder sig av den benämningen så jag ger den makten att själv definiera det ord som bör användas. Utöver bokens 
eget bruk av svart så grundar sig teorierna jag brukar mig av i rasism på grund av hudfärg och inte alla gånger specifika 
ursprung. Ytterligare en aspekt är att termen svart ställer sig utanför uppdelningen av vad som är amerikanskt och vad som 
är avvikande från normen – exempelvis afro-amerikanskt. Insikten om att svart innefattar olika hudfärger är underförstådd. 
2 Cormier-Hamilton, Patrice, ”Black Naturalism and Toni Morrison: The Journey Away from Self-Love in The Bluest 
Eye.” MELUS, 19:4 (1994), 109-27. 
3 Joy DeGruy., Post traumatic slave syndrome: America's legacy of enduring injury and healing, Joy DeGruy Publications, 
Portland, OR, 2005, s. 47, 115. 
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själva och världen omkring sig. Denna uppsats ämnar fördjupa denna förståelse genom att sammanföra 

romanen med teorier om traumats påverkan på människor, och specifikt slaveriets trauma. I en värld 

där slaveri fortfarande förekommer på olika platser i världen, och där den svarta amerikanska 

befolkningen fortfarande kämpar för att få samma rättigheter som den vita gör detta till ett ämne som 

är viktigt i dagens samhälle, inte bara i det amerikanska. Dessutom verkar rasismen över stora delar av 

världen och sätter spår i människor än idag. 

Innehåll 

Syfte 
Denna uppsats syfte är att utifrån Toni Morrisons roman The Blues Eye visa hur det amerikanska 

slaveriets trauma fortfarande är verksamt i nutida människor som en posttraumatisk effekt. Utifrån 

teorier om trauma, specifikt Joy DeGruys redogörelse för hur slaveriet påverkar den svarta 

befolkningen efter slaveriets avskaffande vill jag visa hur post-slaveri-trauma gestaltar sig i Morrisons 

roman. 

Metod 
För att kunna genomföra analysen av The Bluest Eye har ett urval gjorts där de scener som omnämns i 

uppsatsen är de där symptomen för Post Traumatic Slave Syndrome – Vacant Esteem, Ever Present 

Anger och Racist Socialization – har kunnat spåras allra tydligast. När avsnitten sedan valts ut så 

genomförs en närläsning med både DeGruy, Frantz Fanon och Dick Harrisons böcker som stöd i 

analysen. 

Historisk bakgrund 

För att kunna tala om hur slaveriet påverkat, och fortsätter att påverka, individer så måste en 

redogörelse för slaveriets historia göras. Morrisons roman befinner sig i efterdyningarna av slaveriets 

avskaffande, det är därför viktigt att ha kunskap om historien för att bättre förstå analysen av 

romankaraktärerna. Detta avsnitt innehåller således en komprimerad överblick av slaveriet i Amerika. 

Överblicken kommer göras utifrån Dick Harrisons historiska sammanställning Slaveri: en 

världshistoria om ofrihet, i tre band.  

 Harrison betonar inledningsvis, i första bandet av sin bokserie, att definitionen av vad en 

slav är varierar enormt men att det centrala ligger i ”skiljelinjen mellan fri och ofri.”4 Han utvecklar 

därefter att slaveri uppstår när en människa kan sälja en annan ”vart som helst till vem som helst”, utan 
                                                
4 Dick Harrison, Slaveri: en världshistoria om ofrihet. Forntiden till renässansen, [Ny utg.], (Lund: Historiska media, 
2010), s. 32. [A] 
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att den som säljs har makt att göra någonting åt det.5 Den sålda människan följaktligen betraktas som 

en vara och inte en människa. Slaveri är en social konstruktion, skapat av människan för människan. 

Harrison menar att ”[f]olk har lärt sig att tänka i termer av fria och ofria och därför funnit på regler, 

lagar, sedvanor, skrönor och fördomar som bekräftat och legitimerat slaveriets existens.”6 Det Harrison 

pekar på är att slaveriet kräver en mänsklig övertygelse om vissa personers överlägsenhet och andras 

underlägsenhet. Citatet visar också att dominansens fortlevnad är beroende av en etablering av olika 

myter som blir till sanningar, exempelvis fördomar om hur svarta är och inte är. Slaveriets fortsatta 

existens är således beroende av att det vidmakthålls på såväl institutionell som mental nivå.  

 Frågan som nu uppstår är – vad kom först, slaveriet eller rasismen? Harrison citerar Eric 

Williams, Trinidad och Tobagos förste premiärminister, för att belysa kopplingen mellan slaveriet och 

rasismen: ”’Slaveri föddes inte ur rasism; snarare var rasismen en konsekvens av slaveriet.’”7 Williams 

uttalande illustrerar hur rasismen behövdes som ideologi för att kunna rättfärdiga slaveriet, säkra dess 

fortlevnad och antagligen även säkra lönsamheten. Den rasistiska ideologin etablerade olika 

”sanningar” för rättfärdigandet av dominansen över den svarta, förslavade befolkningen. Några 

”sanningar” som Harrison lyfter som fundamentala för upprätthållandet av slaveriet var att hävda att 

slaveri alltid existerat i världen, att USAs välstånd förlitade sig på slaveri eller att svarta personen var 

födda in i en naturgiven underlägsen position.8 Dessa övertygelser utgjorde alltså grunden för ett 

fortsatt rättfärdigande av slaveriet och säkrade därmed dess flera hundra år långa existens.   

 Det finns inte en enda orsak för uppkomsten av slaveri, men Harrison lyfter sambandet 

mellan produktion och maktrelationer som en anledning. Han förklarar grunden till slaveriet med 

följande ord: ”När den transatlantiska handelsverksamheten inleddes hade det inte varit slavar man var 

ute efter. Européerna ville ha guld från Afrika och silver från Amerika, senare även socker och tobak 

från Västindien.”9 Det var alltså inte ett intresse för slavhandel som drog igång det vi idag känner till 

som transatlantiska slavhandeln. Det var istället begär efter silver, guld, socker och tobak, som 

Harrison påpekar. När produktionen växte skapades även ett behov av fler arbetare. Eftersom de 

europeiska bönderna saknade kunskap och förmåga, samt att ursprungsbefolkningen antingen vägrade 

eller dog av sjukdomar ansåg de att förslavade individer från Västafrika var det som kunde lösa deras 

problem. Där fann det även, enligt Harrison, en tradition av slavhandel sedan lång tid tillbaka.10  

                                                
5 Harrison 2010, s. 33. [A] 
6 Harrison 2010, s. 38. [A] 
7 Harrison 2010, s. 456. [A] 
8 Dick Harrison, Slaveri: en världshistoria om ofrihet. Från 1800 till nutid, [Ny utg.], (Lund: Historiska media, 2010), s. 
194. [C] 
9 Dick Harrison, Slaveri: en världshistoria om ofrihet. 1500 till 1800, [Ny utg.], (Lund: Historiska media, 2010), s. 27. [B] 
10 Harrison 2010, s. 29, 32, 35, 43, 131. [B] 
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 Under de första decennierna av 1800-talet började slaveriet dö ut eller förbjudas i 

Nordamerikas nordliga stater. Men trots de nordligare staternas avskaffande så växte slaveriet i 

sydstaterna där bomullsproduktionen var central, ”[n]yckeln till slaveriets blomstring i 1800-talets 

USA var bomull.” som Harrison skriver.11 Bomullsproduktionen medförde alltså ett behov av en 

fortsatt intern slavhandel, vilket möjliggjorde slaveriets fortsatta existens trots avskaffandet. På 

plantagerna var det slavägarens allsmäktighet som gällde. Harrison framhåller att slavägarens 

dominans upprätthölls genom våld samt ett begränsande av de förslavade personernas livskvalité och 

rättigheter, exempelvis dåligt konstruerade bostäder, otillräckliga kläder och möbler samt en 

begränsad/utebliven tillgång till bildning och rättigheter.12  

 Harrison menar att slavägarna aldrig riktigt brydde sig om nyansen på de förslavade 

individernas svarta hud, utan delade upp samhället svarta och vita. Skillnaden gjordes däremot mellan 

de som arbetade i slavägarens hem och de som arbetade ute på plantagen. På stora plantager kunde det 

etableras en hierarki mellan de olika förslavade individerna. De som jobbade i huset såg sig själva som 

lite finare och drog sig inte för att tala illa om de som jobbade på plantagen och kunde till och med 

förbjuda sina barn att beblanda sig med dem, menar Harrison.13  

 Trots en ihärdig abolitionistisk rörelse så var det inte förrän inbördeskriget 1861 och 

införandet av ”The 13th Amendment” i december 1865, som slaveriet nådde sitt slut.14 DeGruy 

påpekar att diskrimineringen dock fortsatte trots slaveriets avskaffande. Lagar infördes för att 

kontrollera den svarta, nu fria befolkningen. Några lagar som DeGruy lyfter är exempelvis Black 

Codes som infördes 1865 som reglerade vad, hur och när svarta kunde arbeta samt hindrade svarta från 

att rösta, inneha egendom (mark bland annat) samt andra juridiska rättigheter. Efter lagens avskaffande 

infördes andra lagar som hindrade svarta att bosätta sig på vissa områden. The Convict Lease System 

mellan 1846 och 1928 gjorde så att svarta personer som begått brott i de södra staterna kunde förslavas 

som straff. Segregationen mellan svarta och vita skapade en form av apartheid med hjälp av Jim Crow-

lagarna åren 1896–1954. Jim Crow-lagarna menade att svarta och vita var ”separate but ’equal’”.15 

DeGruy förklarar att lagarna innebar att svarta och vita inte fick ingå äktenskap med varandra och att 

de inte hade tillgång till samma privata och offentliga platser i samhället.16 Att gå in på alla de lagliga 

och olagliga sätt som svarta förtrycktes på efter slaveriet kräver mer än vad denna uppsats har 

utrymme till, men detta stycke illustrerar hur förtrycket fortsatte även efter slaveriets avskaffande. 
                                                
11 Harrison 2010, s. 42, 125-126. [C] 
12 Harrison 2010, s. 142-146, 150. [C] 
13 Harrison 2010, s. 157-159. [C] 
14 Loc.gov, 13th Amendment to the U.S. Constitution: Primary Documents of American History, u.å., 
https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/13thamendment.html [hämtad 2018-01-01]. 
15 Joy DeGruy., Post Traumatic Slave Syndrome: America's Legacy of Enduring Injury and Healing, (Portland, OR: Joy 
DeGruy Publications, 2005), s. 86. 
16 DeGruy 2005, s. 81, 83-86. 
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Teori 
Det finns många texter kring trauma – traumafältet är omfattande och behandlat ur många olika 

synvinklar. Eftersom uppsatsen ämnar söka efter trauma till följd av slaveri och rasism kommer denna 

uppsats dock främst använda sig av de texter som behandlar just kombinationen trauma och rasism. 

DeGruy har ägnat sin bok Post Traumatic Slave Syndrome: America's Legacy of Enduring Iinjury and 

Healing åt att redogöra för hur slaveriets sviter påverkar Amerikas svarta befolkning än idag, därför 

kommer den vara fruktbar att använda i analysen av The Bluest Eye.17 DeGruys insikt om att slaveriet 

förs över från en generation till en annan sammanfaller med Morrisons egen övertygelse om 

detsamma. Morrison låter exempelvis slaveriet att bokstavligen hemsöka sina romankaraktärer i 

Beloved (1987).  

  Efter slaveriet avskaffades avvecklades det aldrig fullt ut, det ändrade istället form. I och 

med att det rasistiska förtrycket fortfarande existerar i olika former så kan DeGruy tala om trauma hos 

den svarta befolkningen i USA. Hon poängterar dock att varje människa reagerar olika på traumatiska 

händelser och att faktumet att det inte finns några efterlevande från slaveriet gör det svårt att säga med 

säkerhet att alla förslavade individer var traumatiserade. Någonting som dock går att säga med 

säkerhet är att i stort sätt alla förslavade individer utsattes för både omfattande psykisk och fysisk 

misshandel som skulle kunna räknas som traumatiska händelser.18 Eftersom ”[p]sykiskt trauma är 

något som drabbar den maktlöse.”, går det att anta att det allra flesta förslavade personerna led av 

någon form av posttraumatisk stress. 19  DeGruy påpekar att trots den extrema utsattheten som 

förslavade personerna genomlevt under flera hundra år, och flera generationer, så blev ingen av de 

nyligen friade förslavade personerna erbjudna psykiatrisk hjälp för att bearbeta sina trauman. I och 

med att ingen klinisk bearbetning genomförts efter slaveriets avskaffande så har traumat inte heller 

avtagit, utan snarare levt kvar i människornas kroppar. Traumat har dessutom, som det påpekats 

tidigare, fortsatt i form av rasism och lagliga hinder, trots formellt avskaffande. Vidare menar DeGruy 

att de förslavade individerna genom gediget strukturellt förtryck har fått sina relationer till andra 

förstörda och sin självbild förgjord.20 

 Den svarta moderns oförmåga att tala gott om sitt barns bedrifter i samtal med en vit mor, 

fastän hon är stolt, spårar DeGury tillbaka till en tid då svarta föräldrar var tvungna att tala illa om sina 

                                                
17 I sin bok är DeGruy generaliserande när det gäller den svarta amerikanska befolkningens påverkan av slaveriet. Denna 
uppsats är dock medveten om att varje människa upplever händelser olika och när generaliserande benämningar används så 
används de med den vetskapen. 
18 DeGruy 2005, s. 113. 
19 Judith Lewis Herman, Trauma och tillfrisknande, [Ny utg.], (Göteborg: Göteborgs Psykoterapi Institut, 2007), s. 55. 
20 DeGruy 2005, s. 115. 
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barn för att hålla dem i säkerhet. Under slaveriet förminskade föräldrarna sina barn inför andra så att 

de inte skulle anses vara attraktiva för slavägare att våldta eller sälja vidare. Enligt DeGruy har alltså 

förminskandet av barnen fungerat som ett skydd mot yttre hot i hundratals år. Problem uppstår dock 

när detta beteende ärvts ner via generationerna och praktiseras idag, Hon förklarar att problemen 

grundar sig i att ”such behavior serves to both humiliate and injure the young black children of 

today”.21 DeGruy konstaterar att de gamla metoder som användes för att skydda sig själva och 

familjemedlemmar inte verkar på samma sätt idag. Istället skadar och förödmjukar dessa metoder den 

yngre generationen. Det spelar inte någon roll om nu levande personer i Amerika inte direkt varit 

utsatta för slaveriet – detta gäller både svarta som vita – då större delen av befolkningen bär arvet från 

slaveriet och därmed dess trauma. DeGruy menar att arvet delvis kommer från hur vi uppfostras 

eftersom vi troligtvis uppfostrar våra barn såsom våra föräldrar uppfostrat oss. Genom uppfostran, av 

både familj och samhälle, återfinns arvet av slaveriet i individers beteenden samt uppfattning av sig 

själva och omvärlden. Dessa beteenden och uppfattningar kom till under en tid då de innebar 

överlevnad, problemet uppstår när de inte riktigt passar in i dagens samhälle och liv. DeGruy belyser 

att det är beteenden som inte passar in i nutiden som utgör grunden för Post Traumatic Slave 

Syndrome.22  

 DeGury definierar Post Traumatic Slave Syndrome som ett tillstånd som uppstår när en 

grupp människor har utsatts för trauma som sträcker sig över flera generationer ”resulting from 

centuries of slavery and continues to experience oppression and institutionalized racism today.”23 De 

tre huvudsakliga beteendemönstren för Post Traumatic Slave Syndrome är: Vacant Esteem, Ever 

Present Anger, och Racist Socialization.24 Vacant Esteem innebär väldigt låg självkänsla som tyder på 

att en person uppfattar sig själv som nästintill värdelös. DeGruy förklarar att den låga självkänslan 

antas komma från att många olika områden omkring en person befäster denna tro. I detta fall handlar 

det om samhället, människor runtomkring personen samt personens familj som på olika sätt befäster 

värdelöshetskänslan. DeGruy skriver: ”When the parents in a family believe themselves to have little 

or no value, it reflects itself in behaviors that can instill a similar belief in their children.”25 Familjen 

befäster underlägsenheten genom invanda mönster gällande till exempel självbild som förs vidare i 

uppfostran. Detta sker i kombination med att samhället reproducerar bilden av att vissa personer är 

andraklassens medborgare genom lagar och media.  

 Vidare redogör DeGruy för Ever Present Anger, vilket innebär att ilska är en känsla som 

                                                
21 DeGruy 2005, s.14. 
22 DeGruy 2005, s. 117-119 
23 DeGruy 2005, s. 121.  
24 DeGruy 2005, s. 121. 
25 DeGruy 2005, s. 123, 125. 
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ligger nära till hands. Hon betonar vikten att förstå bakgrunden till ilska som känsla för att förstå varför 

den är så lätt att ta till. Ilskan uppstår inte ur ingenting utan är ofta ett svar på andra känslor, några 

exempel kan vara att ”anger can be both a response to frustration of blocked goals and the fear of 

failure.”26 Vidare framhåller hon att frustrationen kan enkelt triggas igång då personer som utsätts för 

institutionaliserad rasism hindras från det allra mest grundläggande – jämlikhet med det vita samhället. 

Hon menar även att om en person inte kan konfrontera personen/saken som utlöst ilskan så är det 

vanligt att den ilskan riktas mot den närmsta personen som den vet inte kan göra den mer illa. De 

personer som oftast utsätts för en annan persons ilska är vanligtvis familj eller vänner, det vill säga 

oftast de som står personen närmast.27  

 Till sist redogör DeGruy för Racist Socalization, vilket innebär att den svarta 

befolkningen tagit till sig förtryckarens rasistiska syn och applicerat den på sig själv, och andra 

runtomkring dem, som sanningar. Hon understryker att det inte är ovanligt att den förtryckte tar åt sig 

förtryckarens mentalitet, det som kallas internaliserad rasism. Denna mentalitet är bland annat vitas 

dominans över svarta och att vithet associeras, enligt DeGruy, med överlägsna karaktärsdrag medan 

svarthet får representera det underlägsna – detta har svarta medborgare i USA skolats in i generation 

efter generation.28 Dessa signaler om vithet som det goda och svarthet som det onda kan spåras tillbaka 

till att rasskillnader befästes genom yttre attribut. Ett exempel är att barn som var hälften vita ansågs 

vara vackrare än de barn som inte var det. Dessa barn var dessutom värda nästan fem gånger mer när 

de hade mer vita attribut och jobbade vanligtvis i hemmet snarare än på fältet. DeGruy poängterar 

ytterligare att Racist Socialization stärktes av att slavägarna använde förslavade människor mot 

varandra – om någon behövde reprimander så kunde en slavägare delegera arbetet vidare till en 

förslavad person, på det sättet skadades relationer mellan förslavade personer.29  

 De skadade relationerna och den fallerade självbilden präglad av institutionaliserad 

rasism spiller, enligt DeGruy, över på nutidens relationer mellan svarta kvinnor och män.30 Hon 

behandlar exklusivt heterosexuella relationer och nämner inte andra relationsformer, men det går att 

anta att detsamma gäller för dem. När svarta tillslut tilläts bilda sina egna familjer tillsammans, efter 

emancipationen, så levde de gamla inlärda mönstren kvar i deras kroppar. I och med att den 

institutionella rasismen levde kvar så hindrades de på många sätt att skapa ett liv på samma villkor 

som de vita familjerna. DeGruy konstaterar att deras frustration gjorde sig ständigt påmind i relationen 

då den andra personen påminde om den egna svartheten. Den internaliserade rasismen förde med sig 

                                                
26 DeGruy 2005, s. 130. 
27 DeGruy 2005, s. 131-132. 
28 DeGruy 2005, s. 134. 
29 DeGruy 2005, s. 136-137. 
30 DeGruy 2005, s. 150-152. 



 8 

en övertygelse om att de aldrig kommer få det liv de ville ha. Påminnelsen smärtar, vilket leder till att 

ilskan riktas mot partnern, familjen, istället för samhällets institutionella förtryck.31  

 Frantz Fanons text Black Skin, White Masks är en av det postkoloniala fältets centrala 

texter och har i årtionden använts för att förklara förtryckets psykologi. Fanon tar avstamp i ett djärvt 

påstående som han vet riskerar uppröra en svart individ – vilket är att den svarta personen inte riktigt 

är en person utan befinner sig i ett tillstånd av ett icke-varande. Därför, menar han, att hans text ämnar 

synliggöra mekanismerna bakom detta icke-varande och därmed också befria dem från tillståndet. 32 

 Människan skapar sitt eget samhälle, därför är det möjligt att diskutera hur människans 

handlingar och relationer skapat det samhället som existerar idag vilket Fanon också poängterar. 

Fanons teori utgår ifrån att många vita personer ser sig själva som överlägsna svarta personer och att 

detta i sin tur leder till att svarta personer antingen försöker bevisa vikten av sin existens eller istället 

försöker åstadkomma vithet. Vidare menar Fanon att denna ambivalens i existensen leder till att den 

svarta individen beter sig på olika sätt när hen interagerar med en svart respektive en vit person. 33 

Detsamma gäller den vita personen, då den i interaktioner med en svart person, enligt Fanon, beter sig 

som en vuxen med ett barn och därmed befäster sin dominans över den andra individen. Fanon 

förklarar att detta beteende kommer ur den Europeiska övertygelsen om att svarta individer är 

ociviliserade, historielösa individer. De vita använder olika medium, inom bland annat 

populärkulturen, för att befästa en stereotyp och omöjliggöra en identitet utanför den stereotypen.34 

 Fanon redogör även för relationen mellan icke-vita kvinnor och vita män och menar att 

de ojämlika relationerna mellan dessa resulterar i att ömsesidig respekt aldrig riktigt kan uppnås. Han 

förklarar att den icke-vita kvinnan har både erfarit och fått lära sig i sin uppfostran att hennes liv aldrig 

kommer vara enkelt. I och med oförmågan att ändra på världen så att det icke-vita får högre status 

drivs den icke-vita kvinnan till att eftersträva vithet, både på ut- och insidan, understryker Fanon. 

Denna strävan efter vithet leder i sin tur till att den icke-vita kvinnan ger allt till sin vita partner, allt för 

”a little whiteness in her life.”35 På grund av sin förtryckta position, och längtan efter att den vita 

världen ska ge sitt godkännande skapas en enorm längtan efter vithet som präglas av självhat.36 

 Relationen mellan den icke-vita mannen och den vita kvinnan förklaras i Black Skin, 

White Masks. Fanon förklarar att kärlek från en vit kvinna automatiskt innebär kärlek från den vita 

världen och därmed acceptans från denna. Den svarta mannen får således tillgång till den vita världen 

och får för första gången undfly värdelöshetskänslan. Fanon kopplar ihop det med en bristande 
                                                
31 DeGruy 2005, s. 151-152. 
32 Frantz Fanon, Black skin, white masks, [Ny utg.], (New York: Grove Press, 2008), s. xii 
33 Fanon 2008, s. xiv-xv, 1 
34 Fanon 2008, s. 14-15, 17-18 
35 Fanon 2008, s. 25, 28 
36 Fanon 2008, s. 32, 34, 41 
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självkänsla – inte alls olik DeGruys term Vacant Esteem. Han lyfter den svarta mannens bristande 

självkänsla i tron om att han är värdig kärlek vilket i sin tur leder till en djup osäkerhetskänsla. Denna 

osäkerhetskänsla och brist på självkänsla kan, enligt Fanon, spåras till en kärlekslös barndom och 

hindrar i sin tur relationen med andra. Om världen signalerar att allt med ens person är fel och ständigt 

förtrycker, var ska kärleken komma ifrån och en trygg inneboende självkänsla komma ifrån? Fanon 

vidareutvecklar detta tillstånd och menar att den bristande självkänslan leder till en 

övergivenhetskänsla som i sin tur resulterar i en känsla av utanförskap där personen förväntar sig att 

avvisas.37  

 Fanon menar att förtryckaren skapar den förtryckta och pekar på att ”It is the racist who 

creates the inferiorized.”38 Det är förtryckaren som definierar varför en annan människa ska förtryckas 

– ett exempel som han tar upp är att juden inte skulle finnas utan antisemiten. Det är när förtryckaren 

skapar ett förtryck som den som utsätts för förtrycket börjar lida. Fanon förklarar att när förtrycket 

skapas formuleras olika påhittade sanningar om den förtryckte som leder till att denne gör allt för att 

bevisa att dessa sanningar inte gäller denne och därmed tvinga förtryckaren att se individen som 

mänsklig.39 Faktum är att samhället som förtryckaren skapar kräver förtrycket för att bibehålla en 

balans och framförallt sin överlägsenhet. När förtryckaren skapat förtrycket försätts den förtryckte i en 

position där den måste förhålla sig både till förtryckarens och den egna kulturen. På så sätt bär den 

förtryckte, i detta fall, svarte personen inte bara sig själv utan alla som han förknippas med – alla andra 

svarta individer. Fanon betonar att den svarta personen därmed får bära, inte bara alla svarta personers 

historia utan också det förtryck och de fördomar som riktas mot dem – hen är således aldrig sin egen 

individ utan får representera miljontals människor.40 Den vita blicken styr varje del av den svarta 

kroppens existens och hindrar därmed den svarta personen att vara någonting utanför fördomarna, 

förklarar Fanon. I och med att hudfärgen inte är någonting som en människa kan klä av sig så är den 

svarta personen alltid bunden till den vita blicken.41 Denna bundenhet skapar ett påtagligt lidande då 

både framtid och historia raderats ut ur den svarta kroppen.42  

 DeGruy och Fanon förenas i förståelsen av att familjen formar individen – en av 

psykoanalysen grundstenar. Fanon belyser vidare hur familjen speglar nationen. Han skriver, ”A 

normal black child, having grown up with a normal family, will become abnormal at the slightest 

contact with the white world.”43 Detta citat belyser hur individen i sig aldrig är normbrytandet, det är 

                                                
37 Fanon 2008, s. 45, 57 
38 Fanon 2008, s. 73 
39 Fanon 2008, s. 73, 78 
40 Fanon 2008, s. 90, 92 
41 Fanon 2008, s. 95, 97 
42 Fanon 2008, s. 117 
43 Fanon 2008, s. 121-122 
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istället i mötet med normen som det normbrytande blir till. Fanon förklarar vidare att den vita familjen, 

å andra sidan, får representera och skydda en viss familjestruktur som är eftersträvansvärd. Fanon 

fastslår att även om en svart person aldrig bevittnat fysiskt, våldsamt förtryck så reproducerar 

samhället en bild av vem som är underlägsen respektive överlägsen genom olika stereotyper. Den 

svarta personens underlägsenhet är således inte inneboende, utan skapas av samhället. 

Underlägsenheten är icke-existerande tills den svarte personen kommer i kontakt med den vita blicken 

för första gången.44 

Tidigare forskning 
Toni Morrison är en erkänd och beundrad författare. En ofantlig mängd artiklar har skrivits om hennes 

romaner, inte minst The Bluest Eye vilket innebär en omöjlighet att inom en här uppsatsen förhålla sig 

till allt. För att bibehålla fokus och relevans har valet gjorts att rikta in sig på ett urval av den tidigare 

forskning som behandlar trauma och rasismens påverkan i The Bluest Eye.  

 De artiklar och böcker som skrivits om The Bluest Eye är alla rörande överens om att 

romanens karaktärer, i synnerhet familjen Breedlove, faller offer för ett rasistiskt samhälle. De flesta 

artiklar analyserar samma skeenden i romanen som konkreta exempel på förtrycket – när två vita män 

tvingar en ung Cholly att våldta en flicka, när Cholly i vuxen ålder våldtar Pecola och Pecolas begär 

efter blåa ögon. Det som skiljer dem åt är sättet de förklarar dessa skeenden med aningen olika 

infallsvinklar. 

 I artikeln ”The Politics of Abuse: The Traumatized Child in Toni Morrison and 

Marguerite Duras” från 1996 lyfter artikelförfattaren, Laurie Vickory, fram relationen mellan trauma 

och förtryck. Vickory menar att Morrison ger röst åt den förtryckta, en oundviklig verklighet när svarta 

amerikaner skildrar sin historia och verklighet. Vickory argumenterar vidare att de traumatiserade 

barnen i romanerna hon analyserar är både metaforer och handfasta exempel på samfälliga orättvisor i 

samhället. I artikeln lyfter hon även hur förtryck inte är en enskild händelse utan hur det 

systematiserats genom vit dominans och pekar på hur familjen Breedlove utsätts för enskilda händelser 

som kan klassas som trauma – samtidigt som hela samhället förtrycker dem.45  

 Kathleen Woodward kopplar samman de skeenden där förtryck upplevs av karaktärerna i 

romanen med skam, i sin artikel ”Traumatic Shame: Toni Morrison, Televisual Culture, and the 

Cultural Politics of the Emotions”. Woodward menar att dessa olika upplevelser leder till en 

skamkänsla som i sin tur leder till andra känslor, exempelvis ilska. Dessa skamkänslor går också i arv, 

                                                
44 Fanon 2008, s. 124-125, 127-128 
45 Laurie Vickory, "The Politics of Abuse: The Traumatized Child in Toni Morrison and Marguerite Duras." Mosaic: An 
Interdisciplinary Critical Journal 29:2 (1996), s. 91-92. 
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från generation till generation.46 Ding Yang och Kong Xiangguo lyfter istället in psykoanalysen i 

analysen i deras artikel ”Tragedy of the Self-Splitting—A Psychological Reading of Toni Morrison’s 

The Bluest Eye”. Med hjälp av Jacques Lacans teori om ”Mirror Stage”, eller spegelstadiet, 

argumenterar de för att den det förtryckande samhället hindrar den förtryckta att lämna spegelstadiet. 

Det är i spegelstadiet som barnet lär sig separera på jaget och den Andre och därmed forma sin egen 

identitet. När samhället endast håller upp en metaforisk spegel och endast visar ett vitt ideal som 

möjlig kan inte den svarta personen forma sin egen enhetliga identitet.47  

 Boken Quiet As It's Kept: Shame, Trauma, and Race in the Novels of Toni Morrison från 

2000 av J. Brooks Bouson är ett ambitiöst projekt som behandlar ämnet trauma, ras och skam i ett 

flertal böcker av Toni Morrison. I kapitlet om The Bluest Eye poängterar Bouson att negativ 

sterotypisering av, i detta fall svarta, leder till självhat hos den svarta individen. Detta självhat leder 

också till att den svarta individen också stereotypiserar sig själv utifrån den dominanta gruppens syn på 

denne, vilket är det som Breedlovefamiljen lider av. Även denna text menar att Pecola får utstå mycket 

trauma men ser hur Morrison lyfter in föräldrarnas tidigare skamfyllda upplevelser och trauman för att 

förklara varför Pecola är som hon är. Flera sidor ägnas till att redogöra för diverse traumatiska och 

skamfyllda sekvenser från romanen och kopplar dem till romanens samtida politiska tidsanda. Bouson 

poängterar därmed att traumat och skammen ärvs, vilka många andra texter bekräftar.48  

 Texterna om The Bluest Eye är rörande överens gällande mycket i romanen, fastän de har 

olika ingångar, intressant är dock att de sällan refererar tillbaka till varandra. Även om exempelvis 

Vickorys text poängterar att slaveriet påverkat den svarta människan i USA även efter dess 

avskaffande, är det många som inte går denna aspekt på djupet, eller till och med missar hur historien 

lever kvar i nutiden. 

Läsning av The Bluest Eye 

Sammanfattning av romanens handling 
Genom en allvetande berättare och barnet Claudia MacTeer träder läsaren in i en värld som utspelar 

sig i Lorain Ohio i efterdyningarna av ”Den stora depressionen”, lågkonjunkturen som inleddes i 

början på trettiotalet. Genom romanen möter läsaren olika karaktärer som korsar Claudias väg, men 

handlingen kretsar främst kring familjen MacTeer och Breedlove, båda är svarta hushåll. Det är dock 
                                                
46 Kathleen Woodward, "Traumatic Shame: Toni Morrison, Televisual Culture, and the Cultural Politics of the Emotions." 
Cultural Critique 46:0 (2000), s. 217-218. 
47 Ding Yang & Kong Xiangguo. "Tragedy of the Self-Splitting-A Psychological Reading of Toni Morrison's The Bluest 
Eye." Frontiers of Literary Studies in China 4:2 (2010), s. 298, 301-302, 318. 
48 J. Brooks Bouson, Quiet As It's Kept: Shame, Trauma, and Race in the Novels of Toni Morrison (SUNY series in 
psychoanalysis and culture) [Elektronisk resurs], State University of New York Press, 2000, s. 3, 7. 
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familjen Breedloves öden som boken skildrar mest. Föräldrarna Pauline och Cholly kämpar för sin 

egen överlevnad i en relation som präglas av våld, som barnen också bevittnar. Romanen förser läsaren 

med bakgrundsberättelser om varför föräldrarna beter sig som de gör. I dessa berättelser redogörs det 

för hur Pauline längtar efter att passa in i det vita samhället och hur Cholly blivit övergiven av sina 

föräldrar samt utsatt för övergrepp av vita män under sin sexdebut. Detta övergrepp leder sedan till att 

Cholly våldtar sin egen dotter och göra henne gravid. Barnen Pecola och Sammy Breedlove påverkas 

av föräldrarnas relation, och av samhällets förtryckande, rasistiska natur. Pecola idoliserar vita kända 

figurer och drömmer om blåa ögon, övertygad om att inget ont kommer hända henne om hon får blåa 

ögon. Sammys överlevnadsstrategi är att ständigt rymma hemifrån. Läsaren får följa dessa 

romankaraktärer och människorna runtomkring dem samt ta del av hur samhället på olika sätt påverkar 

dessa personer. 

Vacant Esteem 

Familjen Breedloves fulhet 

DeGruy framhåller att Vacant Esteem avser uppfattningen om ens eget mänskliga värde och 

självkänslan.49 Det är svårt att undgå beskrivningarna av familjen Breedloves fulhet. I romanen 

beskrivs de som ovanligt fula, vilket väcker en undran om vad det är som orsakar denna fulhet.  I deras 

hem finns ingenting med en historia, möblerna var gammal men inte använda av dem och i dem fanns 

inga minnen.50 Berättaren förklarar att ”[the Breedloves] lived there because they were poor and black, 

and they stayed there because they believed they were ugly.”51 Det är, med andra ord deras fattigdom, 

till följd av att de är svarta, som placerat dem i det huset. De kan dock inte lämna hemmet, till något 

bättre, på grund av deras egen självuppfattning. Familjen Breedloves egen självuppfattning – 

självkänsla – hindrar dem från att få en bättre tillvaro. De stannar alltså för att de inte tror att de 

förtjänar bättre. Eftersom Vacant Esteem sammankopplas med en uppfattning om att inte vara värd 

någonting är det rimligt att anta att deras oförmåga att flytta är sammankopplat med deras tro om att de 

är fula. Berättaren konstaterar att, ”the father, Cholly, whose ugliness (the result of despair, dissipation, 

and violence directed towards petty things and weak people) was behavior”.52 Chollys fulhet grundar 

sig alltså i hans personlighet och var en produkt av bland annat hjälplöshetskänslor och våldsamhet 

som riktas åt personer som är svagare än honom. Resterande familjemedlemmar, mamman Pauline 

samt barnen Pecola och Sammys fulhet är istället något de iklär sig ”although it did not belong to 

                                                
49 DeGruy 2005, s. 123, 125 
50 Toni Morrison, The Bluest Eye, (London: Vintage, 1999[1970]), s. 33-34 
51 Morrison 1999, s. 36 
52 Morrison 1999, s. 36. 
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them.”53 Detta antyder då att deras fulhet inte grundar sig i deras personlighet, som för Cholly. Att 

fulheten inte tillhör dem avslöjar att det förmodligen är en norm som ligger till grund till fulheten. 

Varje varje dag existerar i relation till denna norm – det är därför de iklär sig fulheten. Familjen 

Breedloves identitet begränsas således genom att deras utseende inte passar in i den norm som 

samhället satt för skönhet. Breedlovefamiljen måste hela tiden förhålla sig till de normer och villkor 

som förtryckaren – det vita samhället – skapat.54 Fulheten är inte självvald, den är istället applicerad på 

dem för att sedan omvandlats till en sanning för dem. Resultatet av denna identitetsbegränsning, i 

kombination av att de bor i ett nedgånget, litet hem de inte känner att de kan lämna på grund av sin 

fulhet, är Vacant Esteem.55  

 Medier spelar en avgörande roll i skapandet av Vacant Esteem, även hos familjen 

Breedlove. DeGruy menar att det negativa representation och stereotypiserande rollerna som svarta får 

tilldelade i medier bidrar till hur svarta ser sig själva.56 Även Fanon poängterar att media används för 

att befästa stereotyper, och därmed hindrar identiteter utanför stereotyperna.57 I The Bluest Eye är 

mediabilden en annan, där existerar nästan inget annat än en vit representation. Om förståelsen är att 

förtrycket skapas för att bibehålla en maktstruktur där det finns en som är överlägsen en annan, då blir 

det genast tydligt vad som händer när en svart representation inte återfinns i media. Den svarta 

personen jämför sig således enbart med den vita och ser inte sig själv representerad som en del av 

samhället. Om Breedlovefamiljens fulhet säger berättaren att ”[the Breedloves] had looked about 

themselves and saw nothing to contradict the statements; saw, in fact, support for it leaning at them 

from every billboard, every movie, every glance.”58 Detta åskådliggör hur media förstärker och 

befäster en rasistisk ideologi. Media lyckas till och med få den förtryckta personen att tro på 

förtryckarens ord, tack vare den icke-existerande representationen. Fanon poängterar att resultatet blir 

att den svarta kroppen begränsas av den vita blicken, vilket skapar ett lidande då en existens utanför 

denna blick nästintill tillintetgörs.59  

 Rasism som ideologi användes som redskap för att upprätthålla en förtryckarkultur och 

därmed möjliggöra och ursäkta ett fortgående slavsamhälle. 60  Fanon understryker dessutom att 

förtryckaren skapar den förtryckta.61 Faktum är att personerna runtomkring Breedlovefamiljen inte 

                                                
53 Morrison 1999, s. 36. 
54 Fanon 2008, s. 90. 
55 DeGruy 2005, s. 125-126. 
56 DeGruy 2005, s. 126. 
57 Fanon 2008, s. 17-18. 
58 Morrison 1999, s. 37. 
59 Fanon 2008, s. 95, 117. 
60 Harrison 2010, s. 150. [C] 
61 Fanon 2008, s. 73. 
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kunde hitta källan till deras fulhet, ”you looked closely and could not find the source.”62 Detta gör den 

rasistiska ideologin synlig, ursprunget till fulheten hittades inte hos familjen Breedlove som individer. 

Däremot hittades källan i familjens egen övertygelse om sin egen fulhet, i den internaliserade 

rasismen, i den låga självkänslan.  

 Fanon menar att den svarta kroppen inte är sin egen individ, utan att den bär alla svarta 

personers historia och förtryck i sin kropp.63 I romanen beskrivs den rasistiska ideologin som en ”all-

knowing master” som är den som har delat ut fulheten, och som familjen Breedlove accepterat och 

iklätt sig utan att ifrågasätta.64 Ingen vidare definition av vem denna ”master” skulle kunna vara ges, 

istället genereras en känsla av att det är en kraft, eller snarare en makt, i samhället som har makten att 

avgöra vad som är accepterat eller inte – vad som är vackert och vad som är fult. Denna makt kan antas 

vara den vedertagna rasistiska ideologin som etablerats i USA under slaveriets tid och lever kvar än 

idag. Berättaren pekar på den förtryckas känsla av förståelse för denna makts allsmäktighet. 

Benämningen ”master” frammanar även konnotationer till slaveriets ”master-slave”-relation mellan 

svarta och vita, vilket illustrerar hur denna relation lever kvar än idag. Den vita dominansen över den 

svarta kroppen gör sig påmind i hur den svarta kroppen begränsas. 

Självhatets våld 

Ett symptom på Vacant Esteem är, enligt DeGruy, att som svart även trycka ner andra svarta. Det är 

möjligt att spåra tillbaka detta till hierarkierna under slaveriet där slavägaren kunde delegera vidare 

ansvar att bestraffa till en förslavad person i sin ägo, eller hierarkier mellan de förslavade personerna, 

till exempel mellan de som jobbade på fältet respektive i huset. När en person är under en slavägares 

dominans, är det inte ovanligt att den tar till sig slavägarens mentalitet och synsätt.65  

 I The Bluest Eye är bokens andra berättare, Claudia, på väg hem från skolan när hon ser 

att Pecola är omringad av en grupp pojkar. Pojkarna skadar inte Pecola fysiskt, de sjunger istället en 

ramsa som lyder: ”Black e mo Black e mo Ya daddy sleeps nekked.”66 Ramsans syfte är att kränka 

Pecola och förminska henne. Claudia poängterar även att kränkningarna är ”about matters over which 

the victim had no control: the color of her skin and speculations on the sleeping habits of an adult”.67 

Hon reflekterar också över att trots att pojkarna själva är svarta och deras fäder förmodligen inte var 

allt för olika Pecolas, så var deras självförakt det som ”gave the first insult its teeth.”68 Eftersom 

Vacant Esteem är en känsla av att inte vara värd någonting till följd av vad omvärldens signalerar så 
                                                
62 Morrison 1999, s. 37. 
63 Fanon 2008, s. 92. 
64 Morrison 1999, s. 37. 
65 DeGruy 2005, s. 127, 134, 136-137. 
66 Morrison 1999, s. 63. 
67 Morrison 1999, s. 63. 
68 Morrison 1999, s. 63. 
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kan detta leda till att värdelöshetskänslan projiceras på andra.69 Att dessa pojkar, som själva är svarta, 

väljer att attackera någon som själv är väldigt lik de själva kan vara ett sätt att få makt i en maktlös 

tillvaro. Claudias berättarröst påvisar stor insikt i hur dessa pojkar tänker, vilket tyder på att barnen 

själva har insikt i hur värdelöshetskänslor kan ta sig i uttryck. Claudia förklarar pojkarnas 

underliggande motiv med orden: 

 

/…/their smoothly cultivated ignorance, their exquisitely learned self-hatred, their elaborately 

designed hopelessness and sucked it all up into a fiery cone of scorn that had burned for ages 

in the hollows of their minds – cooled – and spilled over lips of outrage, consuming whatever 

was in its path.70 

 

Varje aspekt av de unga pojkarnas existens är inlärd. Deras ignorans är ”cultivated”, deras självhat är 

”exquisitely learned” och deras hopplöshet är ”elaborately designed”. Vidare betonar citatet att 

ignoransen, självhatet och hopplösheten inte är någonting som får utlopp. Känslorna som ”had burned 

for ages” kyls sedan ned och får sitt utlopp i att istället skada omvärlden, i detta fall Pecola, så som de 

själva skadas. Fanon, liksom DeGruy, lyfter fram den bristande självkänslan som följer av att leva som 

svart i en rasistisk kontext. Fanon menar att den svarta mannens misstro om att han är värld kärlek 

leder till en påtaglig osäkerhetskänsla. Om inte omvärlden värdesätter en individs existens blir det då 

en omöjlighet för individen själv att värdesätta den. Vidare understryker Fanon att denna osäkerhet och 

brist på självkänsla leder till en inneboende känsla av utanförskap i kombination med en förväntan av 

att bli avvisad.71   

 Eftersom pojkarna oprovocerat attackerar Pecola går det att anta att attacken måste 

komma ur en inre känsla av värdelöshet som de överför på en annan person för att inte själva förintas 

av den. Fanon menar att den svarte personen existerar i ett tillstånd som kan liknas vid ett icke-

varande.72 Detta icke-varande kan kopplas samman med DeGruys term Vacant Esteem, då den 

bristande självkänslan är så enorm att den försätter personen i en känsla av värdelöshet. Claudia 

poängterar att attacken är för egen vinning, ”[Pecola], whom, for their own sake, they were prepared to 

sacrifice to the flaming pit.”73. För att undfly den kvardröjande känslan av underlägsenhet som 

etablerats under det tidigare slavsamhället i Amerika, trycker pojkarna ner Pecola och offrar således 

henne för att upphöja sin egen existens. 

                                                
69 DeGruy 2005, s. 128. 
70 Morrison 1999, s. 63. 
71 Fanon 2008, s. 57. 
72 Fanon 2008, s. xii. 
73 Morrison 1999, s. 63. 
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Ever Present Anger 

Fattigdomens tristess – Polly och Chollys relation 

Ever Present Anger kännetecknas av en närhet till ilskan som känsla. DeGruy påpekar även att ilskan 

är det synligaste symtomet av Post Traumatic Slave Syndrome. Ilskan kan komma ur oförmåga att 

uppnå sina mål, vilket DeGruy kallar ”blockerade mål”. 74  Föräldrarna i familjen Breedlove, Pauline 

och Chollys relation präglas av ilska till följd av blockerade mål. Familjen Breddlove bor i ett en 

övergiven före detta butik som med hjälp av några plankor gjorts om till en bostad. Bostaden har två 

rum, ingen toalett, och är så nedgången att den egentligen borde rivas. Den enda möbeln som är nyköpt 

är en soffa som gått sönder i leveransen. När Breedlovefamiljen försöker få den ersatt så var svaret att 

de fick skylla sig själva. Detta resulterade i att soffan blev hatad av familjen, eftersom den påminde 

dem om orättvisan de utsattes för.75 Det enda som beskrivs som levande i familjens hem är kolkaminen 

”which lived independently of everything and everyone”.76 Spisen var det enda levande i hemmet som 

inte påverkades av de yttre faktorerna, samhället och familjemedlemmarna. Att kaminen beskrivs som 

det enda självständiga indikerar att resterande familjen är under påverkan av varandra och omvärlden. 

 Redan när läsaren först introduceras för familjen Breedlove så blir den ständiga 

irritationen i hemmet påtaglig. Cholly dricker och Pauline är upptagen med att sköta om hemmet. Vid 

ett tillfälle vill Pauline ha kol till kaminen och Cholly svarar med irritation och ber om att bli lämnad 

ifred.77 I och med detta så etableras en vardagskonflikt som egentligen hade kunnat undvikas om 

Pauline hade hämtat kolet själv. Men konflikterna mellan föräldrarna beskrivs som nödvändiga för 

Pauline. Bråken fyller fattigdomens tristess och berättaren menar att de är ”violent breakes in 

routine.”78 För Pauline blir bråken ett tillfälle att uttrycka sig själv och göra ett avbrott från den rutin 

som fattigdomen försatt henne i. Faktum är att både Pauline och Cholly behöver varandra. Pauline 

behöver Chollys synder för att kunna känna sig som en bättre människa i jämförelse och Cholly 

behöver Pauline för att kanalisera sitt tidigare trauma på henne, något uppsatsen kommer behandla i 

senare avsnitt.79  

 DeGruy redogör för relationen mellan svarta män och kvinnor i USA. Hon menar att 

slaveriet raserat familjestrukturen så pass att när det väl avskaffades och många svarta för första 

gången fick ingå i familjestrukturer utanför slaveriet, utan hot om att en familjemedlem skulle säljas så 

hade de inte redskapen. Hon förklarar att precis som andra par så kämpar det svarta paret för att få en 
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76 Morrison 1999, s. 35. 
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dräglig tillvaro med anställning och en trygg miljö för sina barn. Skillnaden är dock att den svarta 

befolkningen kämpar i en värld där rasismen utgör ett hinder för att nå dessa mål.80 DeGruy skriver: 

 

Falling short of what was never attainable, black men and women punish one another for not living 

up to the elaborately constructed fantasy. They then become reminders, one to the other, of their 

failure; they act as mirrors that reflect back what they come to believe stands between their losing 

or winning, their one immovable reality, their ’blackness.’ This punishment all too often comes in 

the forms of physical, emotional and psychological abuse/…/81 

 

De ouppnåeliga målen – vilket kan vara att leva på samma villkor, med samma rättigheter som de vita 

medborgarna – omvandlas till ilska. Ilskan är alltså ett resultat av blockerade mål till följd av rasismen, 

som citatet ovan belyser. Denna ilska riktas i sin tur inte mot det vita samhället utan istället mot den 

person som påminner om varför dessa mål inte kan nås – den egna svarta partnern. Mot denna 

bakgrund är det möjligt att anta att våldsamheten riktad mot partnern har sin grund i samhällets 

etablerande av självhat hos den svarta medborgaren. Fanon förklarar att den svarta personen ”start 

suffering from not being a white man insofar as the white man discriminates against me/…/robs me of 

any value or originality; tells me I am a parasite in the world”.82 Det Fanon belyser är hur svartheten 

inte blir ett lidande förrän diskrimineringen mot en svart person träder i kraft. 

 Ilskan och våldsamheten i Pauline och Chollys relation illustrerar det DeGruy skriver om 

angående relationen mellan två svarta personer. Deras relation bestod inte bara av våld utan även av 

kärlek och sex. De slogs med en gemensam överenskommelse om att de inte skulle ta död på varandra. 

På grund av bristen på rum bevittnar barnen alltid föräldrarnas gräl, vilket i sin tur framkallar barnens 

egna överlevnadsinstinkter. Sammy rymmer ständigt hemifrån och Pecola försöker försvinna in i sig 

själv. Vid ett tillfälle börjar till och med Sammy, i ren frustration, slå Cholly och uppmana Pauline att 

döda honom – varpå Pauline blir förvånad och avbryter slagsmålet.83 Det är som att Pauline inte inser 

hur det påverkar barnen att bevittna våldet. Hon inser inte att de präglas emotionellt av det som utgör 

hennes relation till Cholly. Som nämnt ovan behöver Pauline och Cholly varandra för att få makt i sina 

egna liv, men utövandet av den makten traumatiserar deras barn och det går att anta att traumat ärvs på 

det viset neråt i generationerna. I Vickorys artikel om The Bluest Eye skriver hon att ”the Breedlove 

family suffers from trauma caused by single, startling events, but also in the form of daily, grinding 
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oppression, whereby the parents pass their suffering on to their children.”84 Breedlovefamljen lider 

alltså inte enbart av sina egna privata trauman utan bär även traumat av att leva i ett rasistiskt samhälle. 

 Senare i romanen, när läsaren får ta del av Paulines historia, delvis genom hennes egna 

ord, blir det tydligt att Cholly och Pauline till en början älskat varandra. De gifte sig, upplevde trygghet 

och glädje i varandras närhet och flyttade sedan till Lorain i Ohio, norra USA. Cholly började jobba på 

ett stålverk och Pauline som hushållerska. Men Pauline saknade södern, för i norr var de vita fler, och 

elakare. Till och med de svarta personerna var annorlunda i Ohio från hur de var i södern, de kunde till 

och med vara lika elaka som de vita. Svårigheterna att komma in i samhället bidrog till att Cholly och 

Paulines relation blev alltmer ansträngd. Skillnaderna mellan de vitas välstånd och deras fattigdom 

bidrog till svårigheterna i relationen.85 Att vara utanför samhället och inte kunna leva upp till 

samhällets ideal och normer skapar enligt DeGruy ilska. Detta gäller både för Pauline och Cholly som 

fiktiva individer, men och för den svarta befolkningen i sviterna av slaveriets. Ojämlikheten mellan 

svarta och vita leder till att svarta personers mål, att leva på samma villkor som de vita, blir blockerade 

– exempelvis den ofrivilliga fattigdomen som paret Breedlove lever i. DeGruy understryker att när 

målen blockeras genereras också en känsla av ilska som inte kan riktas mot någon annan person än 

personen närmast, i detta fall den person du är gift med.86 

Chollys trauma 

Chollys trauma inträffade när han hade sitt första sexuella umgänge med en flicka, Darlene. Han blev 

ertappad av två beväpnade vita män som lös på dem med ficklampor och tvingade Cholly att fortsätta 

ha sex med Darlene. Denna skamfyllda, kastrerande händelse ledde till att han började hata flickan han 

hade sex med men inte de vita männen. Berättaren förklarar att Cholly: 

 

/…/cultivated his hatred of Darlene. Never did he once consider directing his hatred toward the 

hunters. Such an emotion would have destroyed him. They were big, white, armed men. He was 

small, black, helpless. His subconscious knew what his conscious mind did not guess – that hating 

them would have consumed him/…/he hated the one who had created the situation, the one who 

bore witness to is failure, his impotence. The one whom he had not been able to protect87 

 

I romanen tycks det finnas en stark medvetenhet om känslornas påverkan på människor efter en 

traumatisk händelse. Att kännas vid hatet skulle ha fullkomligt förgjort Cholly, därför räddar hans 

undermedvetna honom genom att inte rikta hatet mot förövarna, utan istället mot Darlene. I relation till 
                                                
84 Vickory 1996, s. 93. 
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 19 

förövarna var han maktlös på grund av deras övertag som ”big, white, armed”. Cholly beskrivs som 

”small, black, helpless” alltså deras motsats. Att vara svart innebar följaktligen att vara maktlös medan 

vithet istället innebar makt. Woodward förklarar att ”[Cholly] is compelled to see her through their 

voyeuristic eyes. In his eyes, [Darlene] is now reduced to a sexual object, degraded to a body to be 

raped–even less, to a body to be feared, to a body that is no longer female and alluring, but abjectly 

animal. As is he.”88 Både Cholly och Darlene reduceras alltså i och med övergreppet. De definieras 

utifrån de vita männens begär och blick. Den, av båda, behagliga sexuella upplevelsen omvandlas i och 

med detta övergrepp till ett trauma där deras subjektskap tillintetgörs. Darlene tillintetgörs av Chollys 

övergrepp och Cholly tillintetgörs av de vita männens övergrepp.  

 Per Isdal skriver i sin bok Meningen med våld att eftersom våld alltid ingår i en 

makthierarki där våldet oftast riktas mot den som kommer under en i en hierarkisk kontext. I och med 

att han inte kan rikta ilskan som uppstår av våldet mot förövarna överför han istället ilskan till de som 

är närmast honom, de han själv kan dominera över.89 I Chollys fall är det kvinnorna omkring honom 

han kan dominera över. ”Cholly wanted to strangle her, but instead he touched her leg with his foot.”90 

Cholly upplever en balansgång mellan en våldsam reaktion och mellan omtanke. Woodward skriver att 

skammen som kom ur övergreppet ”spirals into a cold hatered against [Darlene]”.91 Han riktar sitt 

hat/ilska mot Darlene istället för förövarna, de vita männen. Darlene blir den som både bevittnat och 

påminner honom om traumat han utsattes för och som han i sin tur utsatte henne för. Hatet som uppstår 

i och med övergreppet bär Cholly sedan med sig, och överför, på sin fru Pauline, ”[h]ating her, he 

could leave himself intact.”92 DeGruy, liksom Isdal, framhåller att när en person inte kan rikta sina 

känslor mot den/de person/erna det gäller så är det vanligt att känslorna riktas mot personer som inte 

har någonting med händelsen att göra. De som får ta emot de omplacerade känslorna är de personer 

som upplevs vara säkrare och närmare än förövarna, såsom familj eller vänner.93 94 Eftersom de vita 

personerna som utsatte Cholly för övergreppet länge utövat ett förtryck mot svarta individer som 

sträcker sig över generationer går det att förstå varför Cholly inte kunde göra motstånd i stunden och 

rikta sin ilska mot dem. Faktum är att de kallade honom för n-ordet95 – en nedvärderande benämning 

som reproducerar ett flera hundraårigt långt förtryck och triggar igång känslor av underlägsenhet. Det 

är inte reproduktionen som är verksam i detta ord. Själva övergreppet i kombination med n-ordet gör 

                                                
88 Woodward 2000, s. 221. 
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det möjligt att tolka det som ett bidragande redskap för att legitimera handlingen. De via männens 

beteende ekar ett långt förtryck där ”[s]lavägarnas idéer och tankemönster både legitimerade och 

stärkte förtrycket.”, som Harrison poängterar.96 ”När de kallar honom för n-ordet svarar Cholly ”Sir?”, 

vilket markerar deras olika makt positioner.97 De kan utan problem nedvärdera honom med ett 

nedsättande ord medan Cholly visar respekt genom att säga ”Sir”. Fanon menar att n-ordet stänger in 

den svarta individen i en stereotyp bild, ”imprisoning him as the eternal victim of his own essence, of a 

visible appearance for which he is not responsible.”98 Svartheten är något en svart person aldrig kan 

träda ut ur, förtrycket går därför aldrig att fly ifrån.   

 Att de vita männen kallar Cholly för n-ordet är ett eko från en tid präglad av 

övertygelsen om att vita och svarta var olika raser med distinkta skillnader. Harrison redogör för att 

slaveriets tidsanda legitimerade förslavandet av svarta genom att bland annat påstå att svarta var en 

”slavras”, antingen av naturen eller till följd av långvarigt förtryck.99 Den vita världens förtryck av 

svarta har inkräktat på den svarta befolkningens identitet i hundratals år, därför är det ”understandable 

that the black man’s first action is a reaction”, som Fanon skriver.100 Cholly reagerar med ilska till 

följd av förödmjukelse men kan inte rikta ilskan mot de vita männen, då de har övertaget i situationen 

på grund av sin vithet och det faktum att de bär vapen.  

 Både DeGruy och Harrison understryker att slaveriet raserade alla familjekonstruktioner 

för de personer som förslavats. Harrison konstaterar att ”krossandet av familjeband genom försäljning 

av enskilda individer uppfattades som värsta möjliga olyckan av slavarna själva. Det var detta man var 

allra mest rädd för. Ofriheten kunde krossa hela den sociala existensen.”101 De förslavade personerna 

fick alltså ingen chans att utveckla trygga familjekonstruktioner. När Cholly är några dagar gammal så 

överger hans mor honom vid en hög sopor. Han hittas och uppfostras därefter av Great Aunt Jimmy 

som förbjuder hans mamma att närma sig barnet. Cholly vet endast vad fadern heter, han har aldrig 

varit närvarande i Chollys liv. 

 

Having no idea of how to raise children, and having never watched any parents raise himself, he 

could not even comprehend what such a relationship should be/…/Had he not been alone in the 

world since he was thirteen, knowing only a dying old woman who felt responsible for him, but 

whose age, sex and interests were so remote from his own, he might have felt a stable connection 
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between himself and the children. At it was, he reacted to them, and his reactions were based on 

what he felt at the moment.102 

 

Att föräldrarna övergav Cholly leder till att han inte har någon kunskap om hur barnuppfostran ska gå 

till. Romanen avslöjar inte varför han överges av sina föräldrar, det enda Cholly får veta är att Aunt 

Jimmy påstår att modern haft någon form av mental sjukdom.103 Som läsare går det att enbart 

spekuleras kring Chollys föräldrars egna trauman som hindrat dem från att känna att de skulle vara 

kapabla att ta hand om ett barn. DeGruy förklarar: ”The legacy of trauma is reflected in many of our 

behaviors and our beliefs/…/that at one time were necessary to adopt in order to survive, yet today 

serve to undermine our ability to be successful.”104 Kanske är det så att Chollys mors överger sin son 

för att hon själv blivit övergiven och precis som Cholly inte kan relatera till hur en förälder-barn-

relation ska se ut. Kanske lämnade hon Cholly intill sophögen för att hon tänkte att hon inte kunde ge 

honom en värdefull existens eftersom hon inte kunde ge det till sig själv. Det går bara att spekulera, då 

romanen inte förtäljer moderns historia. Men att Aunt Jimmy ändå påstår att Chollys mor hade mentala 

problem gör att det generationsärvda traumat möjligen blir synligt för läsaren.  

 Romanen skildrar däremot hur Cholly förhåller sig till sina barn och hans oförmåga att 

ge dem en trygg uppväxt. Vid ett tillfälle betraktar han sin dotter, Pecola, när hon diskar. Cholly är 

dock både osäker på vad det är han betraktar och vad han känner när han betraktar sin dotter. Det enda 

han förnimmer är en obehagskänsla – ett obehag över den påtagliga hopp- och hjälplösheten som 

Pecola utstrålar med sin böjda rygg. Vidare står det: ”She was a child – unburdened – why wasn’t she 

happy? The clear statement of her misery was an accusation. He wanted to break her neck – but 

tenderly.”105 Han ser sina egna misslyckanden i livet i Pecolas böjda rygg och tolkar det som en kritik 

mot honom, fastän hon inte uttryckt något med ord. I sin påtagliga känsla av misslyckande så 

ifrågasätter Cholly Pecolas kärlek till honom – han anser sig inte vara någonting att älska, ”How dare 

she love him? Hadn’t se any sense at all? What was he supposed to do about that? Return it? How?”106 

Som denna uppsats nämnt tidigare så innebar slaveriets avskaffande att svarta familjer fick chans att 

bilda stabilare relationer utan yttre hot. Dock sker denna uppbyggnad av relationer i ett samhälle som 

gör det svårt för svarta familjer att leva på samma villkor som vita, där fattigdom och obearbetade 

trauman. Chollys övergivenhetskänsla grundar sig i att han blivit lämnad av sina föräldrar och har, 

förutom sin relation till Polly, inte fått uppleva kärlek. Till och med hans första sexuella erfarenhet 
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besudlas av ett övergrepp av de två vita männen. Han har till följd av sina trauman svårt att navigera 

bland sina känslor. Hans irritation över Pecolas kärlek gentemot honom omvandlas snabbt till hat. När 

Pecola sedan kliar sin vad med sin tå, påminns han om första gången han träffade Pauline, vilket i sin 

tur driver honom till att våldta sin dotter. Övergreppet påminner om när han tvingas våldta Darlene i 

sin ungdom. Pecola ligger kvar, helt orörlig och Cholly drabbas av känslor som präglas av både hat 

och omtanke, precis som när han våldtar Darlene.107 Bouson skriver i sin bok om The Bluest Eye att 

Cholly ”does to her what has been done to him and thus, when he rapes Pecola, he inflicts on her his 

own feelings of exposure, power lessness, narcissistic injury, and humiliation.”108 Enligt Vickory så 

provocerar Pecola fram, genom sin hjälplöshet, ”a repetition of the violent impotence and the helpless 

fear that he and Darlene felt with the white men.”109 Kanske är detta Morrisons sätt att skildra hur 

trauma ärvs, hur trauma förstör människor en generation efter en annan, där offren blir indragna trots 

sin oskyldighet. Det som tycks vara tydligt är att kvinnorna i historien är de ständiga offren för de 

manliga traumana. Cholly har, som nämnt tidigare, alltid den patriarkala makten att luta sig tillbaka 

mot medan de svarta kvinnorna placeras längst ner i makthierarkin och drivs till att rikta sina trauman 

inåt. 

Racist Socialization 

Ett kultiverat (själv)hat 

DeGruy skriver följande om Racist Socialization: ”One of the most insidious and pervasive symptoms 

of Post Traumatic Slave Syndrome is our adoption of the slave master’s value system.”110 Det vill säga 

tron om att vithet är överlägset svarthet. I ett av bokens kapitel i boken redogörs för hur Racist 

Socialization kan kultiveras över tid för att sedan föras över på nästkommande generationer.  

 Kapitlet som detta avsnitt behandlar inleds med att prata om namnlösa kvinnor från 

olika städer i olika stater i södra USA – Mobile, Aiken, Newport News, Marietta, Meridian, 

Nagadoches och Baton Rouge. Kvinnorna beskrivs som felfria madonnor, ”They smell like wood, 

newspapers and vanilla. They straighten their hair with Dixie Peach, and part it one side.”111 De doftar 

gott, är väluppfostrade och plattar sitt hår – håret kommer denna uppsats behandla djupare i avsnittet 

om Pauline Breedlove. Kvinnornas felfrihet beskrivs som begränsande. De har på något sätt raderat ut 

deras mänsklighet för att ersätta den med perfektion. Kvinnorna lär sig ”how to behave. The careful 

development of thrift, patience, high morals, and good manners. In short, how to get rid of the 
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funkiness. The dreadful funkiness of passion, the funkiness of nature, the funkiness of the wide range 

of human emotions.”112 De har alltså övertid förfinats för att bli av med ”the funkiness”, vilket en kan 

anta är allt som ger omvärlden anledning att tycka att de inte är människor på samma villkor som de. 

DeGruy skriver att Racist Socialization grundar sig i att ta till sig slavägarnas rasistiska ideologi 

gällande sig själv. Tanken är att ideologin etablerats i samhället genom att förslavande människor, 

liksom vita, har överfört sina värderingar om andra människor och sig själva på nästkommande 

generationer. Värderingarna och ideologin menar att svarthet är kopplat till underlägsenhet och vithet 

till överlägsenhet. Det kvinnorna som omnämns i romanens kapitel gör är att göra det DeGruy skriver, 

nämligen ”mold [themselves] to accommodate white prejudices and endeavor to adopt their 

standards.”113 När kvinnorna modifierar sig själva till den grad att de inte tillåter sig känna ”wide range 

of human emotions” går det att anat att de begränsar sig själva för att behaga de vita idealen och 

därmed inte uppfylla fördomarna som finns mot dem.  

 En av dessa kvinnor får läsaren lära känna lite mer på djupet, Geraldine. Fastän hon får 

en son så älskar hon sin katt i första hand – vilket hennes son också vet om. Denna favorisering leder 

till att han riktar det hat han känner gentemot modern, mot katten i form av misshandel. 

 

Geraldine did not allow her baby, Junior, to cry. As long as his needs were physical, she could meet 

them – comfort and satiety. He was always brushed, bathed, oiled, and shod. Geraldine did not talk 

to him, coo him, or indulge him in kissing bouts, but she saw that every other desire was 

fulfilled.114 

 

Den enda Geraldine kan känna kärlek för är katten. Förmodligen beror den bristande kärleken 

gentemot hennes familj att hon kopplat bort sina känslor. Att älska sitt barn skulle också innebära att 

hon måste älska sig själv. Men om hon skolats in i en underlägsen position och inte lärt sig att vara sig 

själv fullt ut – hur ska hon då lära sitt barn det? DeGruy skriver, ”Being told you are inferior for 

hundreds of years can have lasting psychic impacts, impacts that get passed from parent to child, to 

grandchild, to great grandchild.”115 Oförmågan att älska sig själv kopplas samman med Vacant Esteem 

som ligger som grund till det mesta inom Post Traumatic Slave Syndrome. Självhatet leder i sin tur 

förmodligen till en bristande förmåga till att visa kärlek får någon annan, exempelvis sitt barn. 

Geraldine visar omtanke, men har inte förmågan att hantera ett barns känslospektra som hon själv 

skalat av sig själv. Lewis Herman menar i sin bok Trauma och tillfrisknande att en, eller flera, 
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traumatiska händelser kan som följd av en uppbrutenhetskänsla av jaget resultera i att relationer, både 

till familj och andra, fullkomligt raserar.116 Med vetskapen om att en jagkänsla och relation till 

anhöriga kan raseras till följd av ett trauma, lyfts frågan om vad händer om ett trauma pågår under 

flera hundra år och ärvs ner från generation till generation. I samband med olika trauman under 

slaveriet splittrades även familjer till följd av slavhandel. Det är alltså flera generationer som 

förmodligen tvingats till att stänga av sina känslor till sina barn. DeGruy påpekar att det inte är förrän 

efter slaveriets avskaffande som svarta familjer kan börja försöka bygga stabila familjerelationer utan 

risk att det går sönder.117  

 Geraldines längtan efter perfektion mynnar ut i Racist Socialization. Hon uppmanar sin 

son, Junior, att han inte får leka med vissa typer av människor. De Junior däremot får leka med är: 

 

White kids; his mother did not like him to play with niggers. She had explained to him the 

difference between colored people and niggers. They were easily identifiable. Colored people were 

neat and quiet; niggers were dirty and loud. He belonged to the former group: he wore white shirts 

and blue trousers; his hair was cut as close to his scalp as possible to avoid any suggestion of 

wool/…/The line between colored and nigger was not always clear; subtle and telltale signs 

threatened to erode it, and the watch had to be constant.118 

 

Geraldine gör skillnad mellan svarta, hon anser att vissa är bättre än andra och att hennes son bara får 

leka med de svarta som hon själv godkänt. Hon använder n-ordet, som använts flitigt i det amerikanska 

samhället både under och efter slaveriet som benämning av svarta personer. Även inom svartheten 

finns, av vita, applicerade hierarkier. Svarta personer har sedan internaliserat dessa hierarkier, då de 

har uppfattats som sanningar av det vita samhället omkring dem. Fanon understryker att längtan och 

strävan efter vithet för med sig en tendens att distansera sig från andra svarta. Han beskriver möten 

med människor som slår ifrån när de kallas för n-ordet med att säga ”’Can’t you see I’m almost 

white.”119 Och fortsätter sedan med att säga hur mycket de hatar personer som är n-ordet och hur de är 

smutsiga och lata. När en svart person beter sig på ett icke önskvärt sätt blir den automatiskt 

förknippad med att vara n-ordet, skriver Fanon. Han förklarar vidare att svarthet, länge, förknippats 

med det mörkare i människan, det obskyra. Den blonda, vita personen, eller ännu hellre – barnet, är 

något som inger hopp och symboliserar glädje. Fanon framhåller att det inte är ovanligt att den svarta 

personen får representera underlägsenhet och synd. Han menar också att dessa stereotyper och 

                                                
116 Herman 2007, s. 80. 
117 DeGruy 2005, s. 151. 
118 Morrison 1999, s. 85. 
119 Fanon 2008, s. 32. 



 25 

sammankopplingar med egenskaper först uppstod när de vita européerna kom i kontakt med övriga 

världen som inte såg ut så som de gjorde. Därefter letade dessa fördomar och stereotyper sig in i båda 

svarta och vitas medvetande som sanningar om svarta personer.120  

 Geraldine förknippar både vissa utseendedrag och personlighets drag med att vara en 

godare respektive sämre svart person. Hon kopplar samman tystnad, renlighet och ett rakat huvud med 

den önskvärda svartheten. De som är motsatsen, det vill säga högljudda och smutsiga är n-ordet. 

Förmodligen är behärskningen och begränsningen av den svarta kroppen att föredra för Geraldine då 

den inte uppfyller någon stereotyp om svarthet. Som Fanon skriver, ”It is because the black woman 

feels inferior that se aspires to gain admittance to the white world.”121 Det är alltså den underlägsna 

positionen i samhället som skapar behovet att bli accepterad av det vita samhället. Den svarta personen 

modifierar således sig själv och flyr in i vitheten i hopp om acceptans. De avslutande raderna i citatet 

ovan avslöjar att linjen mellan vad som är accepterat och icke-accepterat beteende enligt Geraldine är 

diffus. Det diffusa kräver en konstant uppmärksamhet för att undvika att av misstag förknippas med 

det som inte är önskvärt. Parallellt med Geraldines uppmaningar så längtar Junior efter en frihet. Han 

kallar inte de andra svarta pojkarna för n-ordet, han kallar dem ”black boys.”122 Hans ovilja att kalla 

dem för n-ordet kan tyda på att han söker sig bort från moderns stänga och rasistiska begränsningar. 

Konsumeringen av vitheten 

Morrison illustrerar det Fanon skriver om att lida av att inte vara vit. Hos en svart person uppstår 

lidandet när den vita börjar diskriminera personen. Det är detta som leder till att en svart person stävar 

efter vithet, för att lidandet ska upphöra.123 Lidandet finns alltså inte utan makthierarkin som grundar 

sig på diskriminering. På de inledande sidorna i boken inleder Morrison med utdrag från en Dick and 

Jane-läsebok. Läseböckerna i denna serie användes i undervisande syfte och skildrar en idyllisk bild 

av en vit nordamerikansk kärnfamilj. De skrattar, leker och har ett hus med husdjur. Phyllis R. 

Klotman skriver i sin artikel ”Dick-and-Jane and the Shirley Temple Sensibility in the Bluest Eye” att 

Morrison använt denna text för att visa på kontrasterna mellan Breedlove och MacTeers 

levnadsförhållanden och den idyll som skildras i texten om Dick och Jane.124 Dessa inledande sidor 

belyser väl hur normer och ideal etableras runtomkring de svarta familjerna i fråga. Fanon förklarar 

dynamiken mellan de vita normerna och de svarta barnen när han skriver att ”A normal black child, 

having grown up with a normal family, will become abnormal at the slightest contact with the white 
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world.”125 Det är alltså i mötet med normen, och känslan av att inte kunna uppnå denna norm, som de 

skavande kontrasterna uppstår.  

 De normer som befinner sig omkring romankaraktärerna utgör en viktig grund för deras 

självbild. DeGruy beskriver Racist Socialization som när det finns en övertygelse om att svarthet är 

kopplat till negativa egenskaper och vithet till goda. I The Bluest Eye tar det sig i uttryck i att både 

barn och vuxna längtar bort från sin egen svarthet, och således förminskar sitt eget värde. Det söker 

efter vithet att både konsumera och att vara. Barnen, som är strax i åldrar strax innan tonåren, förhåller 

sig olika till de olika normer som finns omkring dem. De vuxna kallar dem Greta Garbo och Ginger 

Rogers – två vita kända personer – när de vill charma dem och säga att de är vackra. Claudia reagerar 

när de får en blond och blåögd ”Baby Doll” och förstår att ”the doll represented what they thought was 

my fondest wish.”126 Det är alltså föräldrarnas egen längtan som de för över på sina barn och därmed 

antar att de ska dela med barnen. Claudia å andra sidan, har inget som helst intresse för de blonda 

dockorna. Hon börjar istället lemlästa dem för att försöka hitta roten till omvärldens gemensamma 

övertygelse om att de blonda dockorna, och människorna, var vackra och eftertraktade. Hon börjar 

senare även känna liknande begär av att lemlästa vita flickor, som hon gjorde med dockorna. Claudia 

poängterar dock senare att hon, när hon blivit äldre också skolats in i att tycka om vitheten. Detta tyder 

på att Fanons ord gällande att normaliteten i svartheten avtar i mötet med det vita samhällets normer, 

bekräftas i Claudias egna upplevelser av sin relation till sin egen svarthet.  

 Pecola, å andra sidan, tar varje tillfälle till att närma sig vitheten. Bouson skriver att 

Pecola ”internalizes white contempt for her blackness that she comes to see her dark skin and African 

features as markers of a stigmatized racial identity and thus wishes to be invisible or desires to have 

blue eyes so that others will love and accept her.”127 Hon är övertygad om att inget ont kan hända 

henne om hon får blåa ögon. I hennes värld är det hennes svarthet som hon ser som förklaring till 

ondskan hon blir utsatt för av omvärlden. Hon tar varje tillfälle att dricka ur en Shirley Temple-mugg 

”just to handle and see sweet Shirley’s face.”128 Pecola äter också Mary Janes, godis som är döpta efter 

en vit, leende flicka med blåa ögon, ”To eat the candy is somehow to eat the eyes, eat Mary Jane. Love 

Mary Jane. Be Mary Jane.”129 Att förtära godiset bidrog till ett närmande av vitheten och lyckan som 

kommer med godiset. Racist Socialization får Pecola att inte värdesätta sig själv, hon lär sig av 

omvärlden att hon inte är värd kärlek och att ingenting gott kan hända henne om hon inte besitter 
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vithet. DeGruy skriver, ”Many of us look at ourselves and our community through white eyes.”130 I 

och med detta synliggör DeGruy att det är det är det vita samhällets normer som reglerar den svarta 

kroppens begränsningar. En medvetenhet om vad omvärlden signalerar som positiva egenskaper och 

vad världen signalerar som negativa egenskaper. Dessa signaler skapar därefter begär hos den svarta 

personen som kan mynna ut i självhat och/eller hat gentemot andra svarta.  

Pauline/Mrs. Breedlove/Polly och den vita världen 

Liksom Cholly, kämpar Pauline med att existera i ett samhälle som inte är skapat för henne. I avsnittet 

”Fattigdomens tristess – Polly och Chollys relation”, tidigare i denna uppsats redogörs för paret 

Breedloves relation och levnadsförhållanden, därför kommer detta avsnitt ta avstamp från det och 

istället redogöra för Paulines relation till vithet. Romankapitlet om Pauline är det enda som gör 

utrymme för kapitlets huvudperson att berätta sin egen historia. I kursiverade avsnitt, i berättarröstens 

historia återfinns Paulines egen berättelse, som hon berättar med egna ord. Vem hon riktar berättandet 

till och varför just hon är den enda som får berätta sin egen historia avslöjas aldrig i romanen. I 

efterordet reflekterar Morrison över hur hon ville skriva in ”female expressiveness” i romanen, alltså 

feminisera berättandet. Hon menar att Paulines kapitel var, till hennes stora förvåning, det svåraste att 

tillämpa detta berättande på.131 Trots svårigheten så skapas ett utrymme för den svarta kvinnans egen 

historieskrivande när Pauline ges utrymme att berätta sin egen historia, utan att tystas av en dominant 

berättarröst. Berättarrösten och Paulines röst kompletterar istället varandra.  

 När hon är tonåring, flyttar hon och hennes familj till Kentucky där hon senare träffar, 

och blir förälskad i Cholly. Han är snäll och gör henne lycklig, så de gifter sig och flyttar till Lorain, 

Ohio. Väl i Lorain har Pauline svårt att passa in i ett samhälle i norra USA, med annan kultur och 

historia än södern där hon är uppväxt. När de nordliga staterna började införa förbud mot slaveri under 

artonhundratalets början, så ökade den förslavade befolkningen i de södra staterna.132 I och med att 

slaveriet avtog i norr och fortgick i söder så kan vi anta att det är naturligt att den svarta befolkningen 

är större i söder än i norr. Pauline skriver, med egna ord: ”I weren’t used to so much white folks. The 

ones I seed before was something hateful, but they didn’t come around much/…/Up north they was 

everywhere/…/and colored folks few and far between. Northern colored folks was different too. Dicy-

like. No better than whites for meanness.”133 Detta exemplifierar miljöskillnaderna till följd av 

historien. Pauline upplever de södra och norra staterna olika där södern ger henne ett sammanhang hon 

kan känna sig hemma i, medan Ohio är dess motsats. Hon passar inte ens in med de svarta kvinnorna i 
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Ohio som tycker att hon är underlig som inte plattar sitt hår och uttalar ”’chil’ren’” istället för 

”children”. Pauline försätts därmed i ett dubbelt utanförskap. Hon passar inte in bland de vita, men inte 

heller bland de svarta i Lorain. Hennes trygghet i form av svart gemenskap försvinner i och med 

flytten. Utanförskapet leder till att Pauline börjar vilja ändra på sitt yttre. Hon köpte kläder och smink 

fastän hon inte brydde sig om dessa, allt för att uppskattas av sin omgivning. Begäret efter nya föremål 

ledde till ett ökat behov av pengar, som i sin tur ledde till att Cholly och Paulines relation blev alltmer 

ansträngd. Det ökade behovet av pengar drev även Pauline till att börja jobba som hembiträde hos vita 

familjer. 134  

 Paulines stora intresse för film på bio fördjupade hennes yttre komplex. Hon kommer i 

kontakt med nya fysiska skönhetsideal, något som berättaren beskriver som ”the most destructive ideas 

in the history of human thought.”135 Detta visar på berättarens medvetenhet om hur förödande 

skönhetsidealen är, i synnerhet när det gäller svarta kvinnor. Idealen har makt att förgöra en individ. 

Filmerna hade stor påverkan på Pauline, ”She was never able, after her education in the movies, to 

look at a face and not assign it some category in the scale of absolute beauty, and the scale was one se 

absorbed in full from the silver screen.”136 Filmerna lärde, med andra ord, upp henne att kategorisera 

människor i en skala efter skönhet. Av citatet att döma existerade inte denna skala innan, det var 

istället någonting hon lärde sig efter att ha exponerats för filmernas ideal. DeGruy understryker att ”It 

is not uncommon for people being held captive to take on the views and attitudes of their captors.”137 

Pauline är visserligen inte tillfångatagen, men hon är under det vita samhällets våld och kontroll. Att 

Pauline inte kommit i kontakt med det vita skönhetsidealet innan kan bero på att hon befann sig i ett 

sammanhang med fler svarta personer. I Lorain placerades hon, som bekant, i ett utanförskap där 

hennes hårtextur, eller snarare hennes val att inte platta håret, var en av anledningarna till omvärldens 

blickar. DeGruy lyfter fram Racist Socialization ursprung genom att i citera Ayana Byrd och Lori 

Tharps, författarna bakom boken ”Hair Story: Untangling the roots of Black Hair in America”. Byrd 

och Tharps skriver:  

 

’Good hair was thought of as long and lacking in kink, tight curls, and frizz. The straighter the 

better. Bad hair was the antithesis, namely African hair in it’s purest form. White slave masters 

reinforced the ’good haired,’ light skin power structure/…/At slave auctions they would pay almost 

five times more for a house slave than for a field slave, showing they were more valuable.’138 
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När Pauline får blickar från både vita och svarta i norr när hennes hår inte är plattat, är det med stor 

sannolikhet en rest från slaveriets rasistiska ideal. Allt som förknippas med svarthet blir dåligt, medan 

allt som förknippas med vithet är av naturen gott och eftersträvansvärt. Det eftersträvansvärda ligger i 

en generell acceptans och bättre levnadsförhållanden om den svarta individen kunde efterlikna, eller 

uppnå, vithet på något sätt.139 Fanon beskriver att svarta vill fly in till vitheten. Faktum är att det 

många gånger kan upplevas som att en uppnådd vithet är det enda som kan få en svart person att 

undkomma förtrycket. Vidare, utvecklar Fanon längtan efter/flykten till vithet med orden: ”It is 

because the black woman feels inferior that she aspires to gain admittance to the white world.”140 Det 

är alltså den underlägsna positioneringen som driver den svarta att försöka nå acceptans av det vita 

samhället. Efter slaveriet lever vithetsidealen kvar och i filmvärlden, som ligger Pauline varmt om 

hjärtat, förstärks idealen – förmodligen mycket på grund av bristen på rättvis svart representation. 

Faktum är att den uteslutande representationen av vita familjer med andra familjekonstruktioner, och 

andra möjligheter, gjorde det svårt för Pauline att återvända hem och möta sin egen verklighet med 

Cholly.141 Yang och Xiangguo skriver i sin artikel att Pauline blir fullkomligt uppslukad av vita 

normer och börjar stå emot sin svarta identitet.142  

 Pauline flyr sin svarthet när hon är hos familjen Fisher – familjen hon arbetar för.  Där får 

hon en paus från sin fattiga tillvaro, men den präglas likväl av Racist Socialization. När hon badat 

dottern i familjen säger berättaren: 

 

/…/it was in a porcelain tub with silvery taps running infinite quantities of hot, clear water. She 

dried her in fluffy white towels and put her in cuddly night clothes. Then she brushed the yellow 

hair, enjoying the roll and slip of it between her fingers. No zinc tub, no buckets of stove-heated 

water, no flaky, stiff, grayish towels washed in a kitchen sink, dried in a dusty backyard, no tangled 

black puffs of rough wool to comb.143 

 

Det vita hemmet är det svarta hemmets motsats. Det vita hemmet har tillgång till vatten och porslin, 

medan det svarta hemmet inte har tillgång till det på grund av att de har det sämre ställt ekonomiskt. 

Men den ekonomiska underlägsenheten spiller över, och kopplas samman med de yttre attributen. 

Förutom de materiella tingen som skiljer Paulines hushåll från Fishers hushåll så skiljer sig deras 

dotters blonda, följsamma hår från Paulines barns svarta hårtextur. Paulines barns hår beskrivs med 

orden ”puffs of rough wool”, medan Fishers barns hår ”roll and slip”. Det finns alltså ett motstånd i 
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Breedlovehåret men en enkelhet i Fisherhåret – det svarta är det vitas motsats. Det svarta, för Pauline, 

kopplas samman med allt som är dåligt i hennes liv, medan det vita får stå för det enkla livet som hon 

längtar och drömmer efter. Yang och Xianggou beskriver Paulines roll i familjen Fisher: ”only when 

Pauline embraces her black shame by assuming the inferior role of the ideal servant at the home of the 

white Fishers is she able to meet the goals of her ideal self and win the approbation she desires.”144 

Pauline längtar efter makt. Men för att få makt måste hon leva upp till sin underlägsna roll i 

dynamiken med den vita familjen Fisher. Hon upplever makten när hon exempelvis handlar mat till 

familjen Fisher och inte accepterar halvdåliga livsmedel som hon annars accepterar till sin egen familj 

– ”Power, praise and luxury were hers in this household.”145 Det var känslan av makt som gjorde att 

hon kunde neka att ta emot dålig mat till familjen Fisher och bristen på makt som fick henne att 

acceptera det till hennes egen familj. Att ha vithet i sitt liv inger makt, vilket belyser varför vitheten är 

eftersträvansvärd hos de som inte besitter den.  

 En dag när systrarna MacTeer, Claudia och Frieda, en dag letar efter Claudia och sedan 

hittar henne hos sin mamma, i familjen Fishers hus, bevittnar de särbehandlingen mellan Pecola och 

Fishers barn. Barnen blir uppmanade av Pauline att vänta på henne i köket medan hon avslutar sina 

arbetsuppgifter. Väl i köket kommer dottern i familjen Fisher in och frågar efter ”Polly”. Claudia 

reagerar med ilska över smeknamnet, hon tänker: ”Her calling Mrs. Breedlove Polly, when even 

Pecola called her mother Mrs. Breedlove, seemed reason enough to scratch her.”146 Det faktum att 

dottern Fisher inte kallar Pauline för Mrs. Breedlove, som Pecola tvingas göra, provocerar Claudia. 

Vem gav den vita, blonda flickan rätten, eller snarare friheten att kalla Pauline någonting annat än Mrs. 

Breedlove? Förmodligen är det Paulines strävan efter acceptans från det vita samhället som tillåter 

Fisherfamiljen att kalla henne någonting annat än Pauline eller Mrs. Breedlove. Fanon skriver om 

relationen mellan svarta män och vita kvinnor. Dock går det att applicera vissa aspekter av det han 

skriver mellan en svart person och en vit person, alltså oberoende av kön. Han skriver att kärlek från 

en vit person kan bevisa för en svart person att den är värdig kärlek från den vita världen. Genom att få 

kärlek från en vit person ”white civilization and worthiness become [theirs].”147 Pauline är till en 

början ständigt utanför det vita samhället, och hittar sedan hitta ett utrymme där hon får acceptans och 

till och med kärlek från en vit kontext – Fisherfamiljen. Inte ens hennes dotter, Pecola, kan ta det 

utrymmet ifrån henne.  

 När Pecola sedan råkar tappa en varm paj i Fishers kök, medan de väntar på att Pauline 

ska avsluta sina sysslor, bränner sig Pecola på den heta pajen. När Pauline sedan kommer in i köket 
                                                
144 Yang & Xiangguo 2010, s. 311. 
145 Morrison 1999, s. 126. 
146 Morrison 1999, s. 106. 
147 Fanon 2008, s. 45. 
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och börjar direkt skälla och slå Pecola observerar Claudia: ”In one gallop she was on Pecoa, and with 

the back of her hand knocked her to the floor. /…/in a voice thin with anger, abused Pecola directly 

and Frieda and me by implication. ’Crazy fool…my floor, mess…’”148 Hennes spontana reaktion blir 

alltså att angripa och beskylla sin dotter för att ha smutsat ner ”my floor.” Som Claudia påpekar så blir 

den verbala misshandeln inte bara riktad mot Pecola utan mot dem alla. Claudia, Frieda och Pecola blir 

ett kollektiv som inkräktat och stört ordningen i Paulines fristad – Fishers hem. Vidare börjar dottern i 

familjen att gråta varpå Pauline vänder sig mot henne och börjar trösta henne. Hon säger, ”’Hush, 

baby, hush. Come here. Oh, Lord, look at your dress.  Don’t cry no more. Polly will change it.’”149 

Pauline visar alltså omtanke gentemot Fishers flicka, men misshandlar sin egen. Fanon menar att 

längtan att undfly sin egen svarthet kommer ur oförmågan att göra världen mer svart. Han menar alltså 

att i det fall omvärlden inte kan modifieras till att skapa plats åt en svart kropp, på lika villkor som en 

vit kropp drivs den svarta kroppen till att göra sig själv vit, både till det yttre och de inre.150 Pauline 

lyckas fly sin svarthet genom att göra sig till den perfekta tjänarinnan, genom att bli det får hon också 

kärlek av familjen Fisher. När Pecola inkräktar på hennes fristad representerar hon, tillsammans med 

MacTeer just det hon vill fly ifrån – nämligen det svarta i sitt liv. 

Sammanfattning 
The Bluest Eye skildrar en verklighet, även om den är fiktiv, som är ytterst relevant för samtiden. 

Precis som DeGruy och Fanon är Morrisons ambition att hela den svarta personen från ett långvarigt 

förtryck under vit dominans. Genom DeGruys teori om Post Traumatic Slave Syndrome har denna 

uppsats redogjort för några sätt som spåren efter slaveriets trauma gestaltats i Morrisons roman. 

 Vacant Esteem återfinns i familjen Breedloves egen självuppfattning. De lever under 

fattiga förhållanden och anser att de inte kan flytta då de är fula och därför inte förtjänar bättre. Det är, 

med andra ord, deras självkänsla som hindrar dem från att sträva efter bättre levnadsförhållanden. 

Anledningen till familjen Breedloves övertygelse gällande sin fulhet kommer bland annat från den 

bristande representationen av svarta personer inom media men också de stereotypa bilderna som 

existerar och reproduceras i media. Den svarta kroppen existerar aldrig som sin egen person utan 

representerar ofta en hel grupp, vilket Fanon understryker. Även tendensen att trycka ner andra är ett 

tecken på Vacant Esteem. I ett avsnitt av boken som denna uppsats tar upp så utsätts Pecola för 

kränkningar några svarta pojkar. Hon omringas och de säger en ramsa vars mål är att trycka ner 

Pecola. De tryckte ner henne genom att kalla henne svart och påstå att hennes pappa sover naken. Att 
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pojkarna väljer att attackera någon som är lik dem själva blir ett sätt för dem att få makt i en maktlös 

tillvaro. Fanon, liksom DeGruy menar att den bristande självkänslan som i sin tur leder till en 

osäkerhetskänsla är till följd av att leva i ett rasistiskt samhälle. Pojkarna lever med en förväntan om 

att bli avvisade. 

 Närheten till ilskan är ännu ett symtom av Post Traumatic Slave Syndrome. I The Bluest 

Eye driver Pauline och Cholly Breedloves oförmåga att uppfylla deras mål gällande goda 

levnadsförhållanden dem till en våldsam relation med varandra. Deras liv går mycket på rutin och det 

enda som bryter rutinen är deras konflikter. Det är under konflikterna som Pauline får leva ut sin 

personlighet. DeGruy förklarar att slaveriet raserat de svarta personernas förmåga att upprätthålla 

familjerelationer och att slaveriets avskaffande innebar att de till slut fick börja bygga upp stabila 

relationer. De möts dock av ständiga hinder i form av strukturellt förtryck och rasism i samhället. 

Ilskan blir då ett resultat av blockerade mål till följd av rasismen. Att vara utanför samhället och inte 

kunna leva upp till samhällets ideal och normer både för Pauline och Cholly som fiktiva individer, men 

och för den svarta befolkningen i slaveriets efterdyningar, skapar enligt DeGruy ilska. En ilska som 

deras barn inte kan fly ifrån då de ständigt får observera sina föräldrars våldsamma utbrott. 

 Chollys trauma har också resulterat i ilska. När han hade sin sexdebut med Darlene blev 

de ertappade av två vita, beväpnade män som tvingade Cholly att våldta Darlene. I och med att de vita 

männen har makten i situationen riktar Cholly ilskan mot den som han har makt över – Darlene. Den 

förnedrande upplevelsen kom sedan att prägla Cholly. Han har lättare att känna hat än att känna kärlek 

då han inte tror att han förtjänar kärlek. Han blir dessutom tidigt övergiven av sina föräldrar vilket 

senare leder till att han inte kan förhålla sig till sina barn och ge dem en trygg uppväxt. Cholly blir så 

provocerad av Pecolas hjälplöshet och hennes kärlek till honom att han våldtar henne på samma sätt 

som han våldtog Darlene, dock utan de beväpnade vita männens närvaro.  

 När det gäller Racist Socialization återfinns scener i romanen som präglas av självhat. 

Geraldine har begränsat sig själv och avlägsnat sig själv från all association med en lägre klass svarta 

till den grad att hon inte kan känna kärlek gentemot någon annan än sin katt, inte ens sin son. Hon har 

under lång tid modifierat sig själv så att hon uppfyller vita ideal och uppmanar sin son att inte leka 

med svarta barn som är smutsiga och högljudda – de hon kallar för n-ordet. DeGruy förklarar att den 

flera hundra år långa inskolningen i att vara underlägsen sitter kvar i den svarta kroppen och ärvs 

sedan ner i generationerna. Geraldine förknippar både vissa utseendedrag och personlighets drag med 

att vara en godare respektive sämre svart person. Att hon gör denna uppdelning visar på att hon skolats 

in i Racist Socialization.  

 Det är inte bara Geraldine som söker tillflyktsort i vitheten. Även Pecola vänder sitt 

självhat mot en önskan. Pecola koppar samman de traumatiska händelser hon utsatts för med att hon är 
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svart. Detta leder i sin tur till att hon försöker närma sig vithet så mycket som möjligt. Hon dricker ur 

Shirley Temple-muggen, äter Mary Jane-godis och suktar efter blåa ögon. Där är när ett svart person 

först kommer i kontakt med det vita samhället börjar det att uppleva sig själv som avvikande, vilket 

Fanon förklarar. Claudia gör istället motstånd mot det som hon antas begära, hon lemlästar de vita 

dockorna som de vuxna ger henne i present. Hon lemlästar dem i sökandet efter skönheten som alla 

verkar tycka att de vita dockorna innehar.  

 Även Pauline söker efter den vita världens bekräftelse. När Pauline flyttar från södern till 

Lorain i norr så möts hon av färre svarta personer och de svarta personerna som fanns liknade de vita 

till sättet. De tyckte att hennes sätt att prata och faktumet att hon inte plattade håret var underligt. Detta 

i kombination med ett gediget filmintresse leder till att hon börjar begära nya kläder och ett liv som 

liknar det i filmerna. Fanon menar att flykten in i vitheten ibland kan upplevas som det enda som kan 

få en svart person att fly undan förtrycket. Pauline får utlopp för sin vita dröm när hon jobbar som 

hushållerska för den vita familjen Fisher. Hon tar bättre hand om familjens hem och barn än vad hon 

gör med sitt eget. När Pecola tappar en paj i familjen Fishers hem så reagerar Pauline med att slå 

henne, men trösta Fishers dotter.  

 Avsnitten i romanen som denna uppsats behandlar illustrerar de tillfällen då Post 

Traumatic Slave Syndrome gjort sig påmint. Uppsatsen har således visat att slaveriets obearbetade 

trauma ligger kvar och fortsätter att påverka samhället i USA. Precis som DeGruy, Fanon och 

Morrison ämnat visa, så måste en förståelse för historien finnas för att en frigörelse från den ska kunna 

uppnås. Fanon menar att vi alla är slavar under samma system, därför måste detta system blottläggas så 

att vi till slut kan bli fria.151 
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