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C-uppsats 

 Queer läsning av romanen Michail av Panait Istrati 
                                                                                      av Mariana Ursu Däcker 

   Your novels beat me – black and blue. I retire howling, aching, 

  sore; full, moreover, of an acute sense of disgrace. I return later,  

  I re-submit myself to the discipline. No use: I am carried out half-dead. 

   (Max Beerbohm till Virginia Woolf)1 

 

    1. Inledning  
     En gång i tiden läste jag en bok som gjorde väldigt starkt intryck på mig. Det var 

Michail 2 av Panait Istrati, en rumänsk mellankrigsförfattare. Vänskapen mellan 

Adrian (Istratis alter ego) och Mihail var inte av denna värld. Boken var översatt till 

svenska, med en varm återblick och efterord av översättaren, Per Östborn. Romanen 

Michail är en studie i kärlek och vänskap, där gränsdragningen är svår att se och 

kanske inte ens finns. Istrati lär ha sagt om sin Michail att det är den bok som är 

honom mest kär.3 Boken är både autoreferentiell och självbiografisk, enligt de 

litteraturvetare som skrivit om den.4 Så här beskriver Istrati, denna gång utan att 

gömma sig bakom sitt alter ego, som i romanen Michail, i en senare roman, 

Mediterranée, Coucher du soleil, vad Michail har betytt för honom:  

 
  Det händer fortfarande, flera gånger om dagen, när jag ensam går längs gatorna,  

  att jag plötsligt vänder mig om och tittar till vänster: där befann sig Michail, alltid. 

  Där förnam jag honom i nio års tid. Till och med under våra semestrar från vänskapen 

  […] var hans själ alltid närvarande på min vänstra sida. Så närvarande att vi hade  

  långa samtal med varandra. [...]. Här är begreppen vänskap och kärlek otillräckliga 

  för att beskriva vår själsliga förening.[…] O, fåfänga kärlek, du är inget annat än  

fåfänglighet! Jag prisar Gud: mitt hjärta, Michails hjärta, erfor den kärlek som  

tillintetgör allt, sliter itu allt, segrar över all den skamliga smuts vi är gjorda av.5  

                                                             
1 Sanna Karkulehto. ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning” i Queera läsningar, Katri Kivilaasko, 
Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv förlag, Halmstad, 2012, s.19 
2 Panait Istrati. Michail, Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2010. Hänvisningar till romanen görs i löpande 
text med sidonummer inom parantes. 
3 Per Östborn. ”Författarporträtt” i Michail, Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2010, s.217 
4 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.163 (ISBN 978-973-167-
299-1) 
5 Per Östborn. ”Författarporträtt” i Michail, Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2010, s.194 
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    Denna roman var hans sista, utgiven samma år som han dog. Till och med på döds-

bädden är det Michail han skickar sina sista tankar till — relationen till Michail är ju 

det sista han skriver om. Vänskap eller kärlek? Eller både och? Eller mer än så? 

Deras relation varade i nio år, från den tid i början på 1900-talet då de lärde känna 

varandra i Adrians hemstad Brăila, där Adrian av en ren slump snubblar på Michail. 

Michail platsar inte i förortsbilden. Han är en trasklädd främling, som kan flera 

språk, läser böcker, uttrycker sig som en beläst man, är intresserad av naturen, visar 

ömhet och känner samhörighet med de fattigaste människorna i omgivningen.  Hans 

intressen sammanfaller med Adrians, som blir så fascinerad av honom att han inte 

vill släppa taget om honom längre. De lämnar Braila tillsammans och följs åt genom 

östra Medelhavet i flera år. Det var döden som faktiskt skilde dem åt, på grund av att 

Michail, dödssjuk i lungsot, ville dö ensam. Istrati blev märkt för livet av förlusten. 

Avskedet finns dokumenterat i Istratis brev och litteraturkritikern Mircea Iorgulescu, 

kallar det ”det uppslitande avskedet i Brăilas hamn”.6 Istrati skrev boken om Michail 

arton år senare (1927) och försökte till och med spåra Michails ursprung, utan att 

lyckats, i dennes hemstad Kazan, i dåvarande Sovjet. Istrati var där på besök, skickad 

av den franska socialiströrelsen, för att delta i tioårsfirandet av oktoberrevolutionen. 

Han skriver till den franske nobelpristagaren och vännen Romain Rolland: ”Min vän, 

i tre dagar har jag förgäves sökt Michails skugga här. Därför frågar jag mig om han 

verkligen har existerat”.7 

                  Panait Istrati, mannen med de olika ansiktena…Alla som läser Istratis 

biografi slås av att han gjorde skönlitterär debut på franska, i Frankrike, fast han kom 

från rumänska hamnstaden Brăilas slumområden, en uppväxt med bara en förälder, 

mamman, och med endast fyra års grundskola i bagaget. Även den svenske över-

sättaren av Michail, Per Östborn, tar upp denna märkliga bakgrund i sitt efterord till 

boken. En djupanalys av Istratis olika skepnad görs av en av Rumäniens mest 

framstående litteraturkritiker, Mircea Iorgulescu, också han verksam delar av sitt liv i 

Frankrike. Bokens titel,8 Den andre Istrati, antyder det. Inspirerad av denna bok, 

skriver Bianca L Cernat, en bit inne på 2000-talet, en fortsättning, där hon vågar 

                                                             
6  Mircea Iorgulescu. Celălalt Istrati, POLIROM, Iaşi, 2004, s.137. 
7 Per Östborn. ”Författarporträtt” i Michail, Lindelöws bokförlag, Göteborg, 2010, s.210  
8 Mircea Iorgulescu. Celălalt Istrati, POLIROM, Iaşi, 2004 
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sig på att antyda Istratis queera identitet, även om ordet aldrig uttalas rent ut. Hon 

pratar hellre om rumänsk tvetydighet, utan att inse att hon själv är en del av den.9  

                  Att få grepp om Istratis författarskap är inte lätt, även om han är en utmärkt 

berättare och berättartekniken inte är ovanlig. Det beror antagligen mest på de, för 

Västeuropa, ovanliga människoöden han skriver om. Han har själv genomgått ett 

antal ”transformationer”, från springpojke och husmålare i sitt lilla kvarter, till kring-

vandrande i det östra medelhavsområdet, till fransk romanförfattare. Han använder 

sig ofta av sitt ”alter ego” Adrian Zografi, i sig en ny identitet, och signalerar med 

detta att han är minst två personer i en. Hans verk är delvis självbiografiska, i det 

avseende att han själv har bevittnat eller upplevt det han skriver om, i synnerhet 

romanen Michail, där hans vänskap till en annan man också kan tolkas som 

homosexuell relation. Han hade alltid fokus på de människor han hade lärt känna 

och deras livsvillkor. Den tid han levde i var också full av radikala omkast, särskilt i 

Rumänien, nybliven större nationalstat efter första världskriget, då Transsylvanien 

tillkom Rumänien, granne till det nya Sovjetunionen, med flyktingar och territorier 

man tvistade om, med extremnationalism och fascism bland annat som följd av dessa 

omständigheter. Legionärrörelsen, en fascistideologi bland många intellektuella, 

ortodoxa kyrkans oproportionella maktposition i politiken, rädslan för bolsjevismen, 

det konservativa bondesamhället, gjorde det svårt för de med avvikande beteende 

och synpunkter att leva i Rumänien. 

                  Även idag är Rumänien ett typfall av det som queerteoretikern Eve Kosofsky 

Sedgwick skulle kalla heteronormativ politik, i vilken diskursen om sexualitet har 

”lika mycket med makt som med sexualitet att göra”.10 De ideologiska förut-

sättningarna har sin utgångspunkt i hur samhället och kulturen fungerar. Det politiska 

läget i Rumänien lämnar mycket att önska, trots landets tillhörighet till Europeiska 

Unionen. Korruptionen är utspridd i alla samhällsfunktioner och mest bland de 

högsta politikerna och den ortodoxa kyrkans överhuvud. För att dölja det hetsar man 

upp stämningen bland befolkningen, som oftast är o- eller desinformerad, särskilt på 

landsbygden, och fortfarande lätt att domptera med hjälp av tron. Förra året, till 

exempel, hölls en folkomröstning om kärnfamiljen, där man svartmålade all annan 

form av sexualitet. Det blev en väldigt otrevlig stämning, en ”homosexuell panik” 
                                                             
9 Bianca L. Cernat. Panait Istrati,”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestatiei, Ed. Muzeul 
Literaturii Romane, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, ”Transparențe şi ambiguităţi 
româneşti”, s.163-168 
10 Paul Tenngart. Litteraturteori, Gleerups, Utbildning AB, Malmö, 2008,  s.125 
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som Eve Kosofsky Sedgwick, skulle kallat det,11 bland befolkningen, och många 

vänskaper fick sig en törn. Klyftorna mellan generationer och landsdelar fördjupades. 

Med andra ord, vad som betraktas som ”konstigt” varierar från tid till tid och från 

samhälle till samhälle, men vår kultur, och då menar jag även västvärldens, även om 

det är mer synligt i öst, bekräftar ständigt heterosexuella relationer som normativa, 

och då upplevs de andra som queera. 

                  En naturlig fråga hos de läsare, som intresserar sig för författaren bakom 

verket, är: Hur kunde Istrati med sin bakgrund bli den författare han har blivit, och i 

Frankrike av alla ställen? Och svaret är (på sätt och vis) att det finns en liten 

solskenshistoria, som man kan läsa om i alla Istratibiografier, vilket delvis förklarar 

Istratis framgångar, hans bekantskap och vänskap med Romain Rolland, 1915-års 

franske Nobelpristagare i litteratur, författare av romanen Jean-Christophe. Han (och 

hans redaktör), lade märke till Istratis talang, säkert fascinerad av hans ursprung, 

därav smeknamnet ”Gorkij från Balkan”, och uppmuntrade Istrati att skriva romaner 

och inte endast brev till honom. Under loppet av ca tio år skrev Istrati alla sina nitton 

romaner, bland dem, Michail. Alla blev omåttligt populära och översattes till flera 

europeiska språk. Det är inte lätt att vara profet i sitt eget land, sägs det och det 

stämde på Istrati. Beundrad i Frankrike av stora namn som nobelpristagarna Romain 

Rolland och Francois Mauriac, akademiledamot Joseph Kessel och många fler12, föga 

omtyckt av de kända rumänska litteraturkritikerna från den tiden, så som 

överklassmannen Nicolae Iorga eller den homofobe Eugen Lovinescu13, blev han 

mest smutskastad i rumänsk press och dog ensam och sjuk i Bukarest, en bit in på 

30-talet. Hans verk har dock överlevt honom, precis som Romain Rolland 

förespådde. Om Michail skrev Romain Rolland:14  
 

Jag vet väl att det inte är för dagens läsare som ni har manat fram honom. […] Er 

Michail kommer att hinna ifatt andra Michail och Panait. Ni kommer inte att  

veta något om det, och kanske är ni död då det händer. Men ni kommer att ha  

fört er skatt vidare till de som är värdiga att vakta den. 

 
                                                             
11 Eve Kosofsky Sedgwick. Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, 2008, s.20  
12 Per Östborn, ”Författarporträtt” i Michail, s.222 
13 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.125-130 (ISBN 978-973-
167-299-1) 
14 Per Östborn, ”Författarporträtt” i Michail, s.217 
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     Rolland hade rätt. Istrati var före sin tid. Hans Michail hade mycket mer att erbjuda.    

     Det krävdes dock över sjuttio år och en ny teori, queerteorin, för att komma Michail  

    ”närmare på livet”. Tack vare några grundläggande arbeten gjorda de senaste åren   

     av ett antal litteraturvetare, bland annat Queera läsningar av Katri Kivilaakso,         

     Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén, Transformationer av Sam Holmqvist   

     och Ett flicklaboratorium i valda bitar av Maria Margareta Österholm, och   

     framförallt queerforskaren och teoretikern Eve Kosofsky Sedgwicks pionjärarbeten   

     gjorda i slutet på åttio- och på nittiotalet, blir en queeranalys möjlig.  

     Även den väldokumenterade brevväxlingen mellan Panait Istrati och Romain 

Rolland, intensiv från Istratis håll, mer dämpad från Rollands håll, hjälper till i denna 

queera analys. För, så som litteraturforskaren Katri Kivilaasko uttrycker det i sin 

artikel ”Queer litteraturhistorieskrivning och arkivmappens epistemologi”: 

”Queerlitteraturen producerar eller förmedlar inte bara kunskap utan även, eller 

framför allt, känslor […]. Känslor och erfarenheter dokumenteras och bevaras inte 

enbart i skönlitterära verk utan även i litterärt arkivmaterial som på olika sätt är 

kopplat till verken, […], till exempel med manuskript, utkast, brev eller intervjuer”,15 

är författararkiven oftast en guldgruva för litteraturforskare och historiker att gräva i. 

 

    Här är Michail och här är Istrati, alias Adrian Zografi, två identitetssökande vänner, 

som står klara för en queer betraktelse.  

  

    2.  Syfte och frågeställningar 
    Syftet med denna uppsats är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv få en djupare      

   förståelse av relationen mellan de två huvudpersonerna i Istratis roman Michail, 

    Michail och Adrian.  

               Med hjälp av queerteorin öppnas nya sätt att analysera skönlitteratur som     

    var, på sätt och vis, före sin tid. Man kan åter tillåta den affektiva laddningen och   

    känslorna göra intåg i litteraturvetenskapen och följa de reaktioner som skapas hos    

    läsaren, man kan ta hjälp av författararkivet för att kasta nytt ljus på äldre verk, man  

    kan blottlägga en texts underliggande normer genom att lägga märke till berättar-  

    strategier, stilistiska metoder, ”problematiserandet av normalitetsbegreppet och      

                                                             
15 Katri Kivilaasko. ”Queer litteraturhistorie – skrivning och arkivmappens epistemologi”  i Queera 
läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, Halmstad, 
2012, s.147 
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     skildrandet av icke-normativa begär”.16 Detta gäller även för romanen Michail av    

     Panait Istrati, där vänskap mellan två män kan ha flera dimensioner än den vanliga      

     vänskapen. Det varnas i boken Queera läsningar för att ställa frågor till texten om  

     vad det queera är, eftersom varje text kan vara potentiellt queer. En queerläsning   

     ska alltid betrakta texten dekonstruktivt och spåra och avslöja dess konstruktion, de    

     maktdiskurser som producerar den.17 Med denna kunskap i åtanke kan frågor som    

     dessa, kännas lämpliga: 

- Vilken är relationen mellan Michail och Adrian i romanen och hur gestaltas den? 

- Hur kan man närma sig denna relation och studera den genom att läsa queert, studera 

mönster, sprickor, ambivalenser, tvetydigheter i texten?  

- Vilka queera mönster finns i författararkivet som kan hjälpa att bättre förstå det som 

hände mellan Michail och Adrian i romanen? 

 

3.  Teori och metod 
3.1   Om queerteorin 

    Vad är queer och hur gör man queeranalys?  Queerteorin är ny inom litteratur-

forskningen, i Norden ca tjugofem år gammal, men den har utvecklats 

explosionsartat, antagligen därför att den sätter nytt ljus på kända litterära verk. 

Plötsligt förstår man bättre! Ändå har den kritiserats för att vara ahistorisk och 

anakronisk,18 en anklagelse som man kan ställa sig frågande inför. Tvärtom säger 

Claudia Lindén med stöd i Sedgwicks Epistemology of the closet. ”Att göra en queer 

läsning är att man vill se det samtida i det icke-samtida, eller söka det dissonanta i 

förhållande till det stabila och till synes självklara”.19 Man har de historiska arkiven, 

med material som brev, artiklar, dokumenterade samtal, memoarer, mm. att hitta 

dokumentation i. Att forska i gamla verk med nya medel är det tillåtet inom 

många vetenskaper, så även inom skönlitteraturen. Att se de gamla verken med nya 

ögon, med moderna verktyg, är berikande och ett stöd för de marginaliserade 

                                                             
16 (Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red) ”Förord” i Queera läsningar, Rosenlarv 
Förlag, Halmstad, 2012, s.11 
17 Sanna Karkulehto. ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning” i Queera läsningar, Rosenlarv 
Förlag, Halmstad, 2012, s.26, 26f 
18 Katri Kivilaasko. ”Queer litteraturhistorie – skrivning och arkivmappens epistemologi”  i Queera 
läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012 
19 Claudia Lindén. ”Är historien alltid redan queer? – Karen Blixens lek med gotiken” i Queera läsningar, 
Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012, s.101  
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grupperna, tycker även Sam Holmqvist i sin avhandling20 och använder sig 

av litteraturvetarens Claudia Lindéns förklaring att skönlitteratur är ett material som 

till själva sin natur ”vandrar genom tiden”, och med den, även textanalysen.  

                   ”Det queera förutsätts potentiellt existera i vilket verk som helst”, uppmärk-

sammas vi av Sam Holmqvist.21 Det är sexualitet som är queerteorins utgångspunkt, 

till skillnad från genusteorin där utgångspunkten är könstillhörighet. Det handlar 

mycket om ens identitet, som kan variera över tid på grund av de olika roller och 

sociala positioner man har.22 Den sexuella identiteten förändras. Därför är 

queerteorin mycket mer poststrukturalistisk och dekonstruktivistisk än genusteorin, 

rollerna och normerna och ideologierna är inte stabila över tid, de förändras. Den 

politiska sprängkraften är inte heller lika uppenbar. Det handlar om en 

marginaliserad minoritet, de ”skeva” som de ibland kallas,23 om det kaosartade liv 

som de tvingas leva, utan att få hjälp att hitta sin plats,24 inte om halva befolkningen, 

som i feminismen. Teorierna är dock tydligt politiska och visst finns det politisk 

sprängkraft. Det räcker att man tänker på åttiotalets AIDS-debatt, som exempelvis 

i USA, 1986, gav upphov till en lag att en anställd med AIDS kunde avskedas.25  

    Eller på mordet på Harvey Milk, år 1978, den förste öppet homosexuelle politiker i 

Kalifornien.26 

                    Hur man gör queeranalys både som teori och tillämpning sammanfattas det 

tydligt av Paul Tenngart i boken Litteraturteori.27 Man utgår från att människans  

     identitet i första hand uttrycks genom sexualitet, samtidigt som man är  medveten  

     om att identiteten kan växla under omgivningens påverkan. De olika roller man får 

och de olika sociala positioner man har bidrar till att ens identitet inte är stabil över 

tid, och inte heller den sexuella identiteten. Det borde inte ha någon större påverkan i 

sig i synen på individen, men på grund av att diskursen om sexualitet är bunden 

                                                             
20 Sam Holqvist. Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur (diss. Uppsala 2017), Makadam 
förlag, Göteborg&Stockholm, 2017, s.27 
21 Sam Holqvist. Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur (diss. Uppsala 2017), Makadam 
förlag, Göteborg&Stockholm, 2017, s.12  
22 Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups, Utbildning AB, Malmö, 2008, s.124 
23 Maria Margareta Österholm. ”Skrubben – skrivandets skeva utrymmen”, s.321 i Queera läsningar , 
Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012 
24 Maria Margareta Österholm, ”Slutord”, s.287 i Ett flicklaboratorium i valda bitar, Rosenlarv Förlag, 
Halmstad, 2012 
25 Eve Kosofsky Sedgwick. Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, 2008, s.5 
26 _https://en.wikipedia.org>wikipedia>Harvey 
27  Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups, Utbildning AB, Malmö, 2008, s. 124- 129 
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till diskursen om makt, blir den sexuella identiteten så viktig. Det är en syn, som har 

sina grunder i poststrukturalism och dekonstruktivism, i Michel Foucaults filosofi 

och i Eve Sedgwicks queerteori.  

                    Man läser medveten om att det kan finnas sprickor i texten som man ska 

kunna fånga upp vid analys. Man ska kunna upptäcka i texten de konstruerade 

karaktärer som verkligheten består av, inse vad normativitet är, förstå hur 

identiteter och sexualitet konstrueras, kunna se under dessa konstruktioners yta och 

se de individer som har ambitionen att komma bort från den normativa 

uppväxtmiljön, att befria sig från det normativa livsmönstret.28 Därför ska man 

läsa texten med intentionen att blottlägga dess underliggande normer. 

Skönlitteraturens roll är att uppmärksamma dessa individers speciella förhållande till 

makt samt marginaliseringsmekanismerna, som enligt Michel Foucault är 

normativa (i detta fall heteronormativa) och lyder under samma kulturella 

lagbundenhet som för alla andra identiteter.29                       

 
      3.2   Affekterna och queerteorin 
      Queerläsning innebär också en affektiv aspekt. Affekt är ett begrepp som ”beskriver 

känslor, förnimmelser och känsloreaktioner. Besläktade begrepp är passioner, 

emotioner och intryck”.30 Man kan gå ända till Aristoteles som förespråkar 

känslomässig estetik (aristoteliska affektpoetiken) och Platon som varnar att känslor 

är benägna att förföra förnuftet. Det queera problematiserar normalitetsbegreppen 

och studerar relationerna mellan känslor som begär, rädsla, ångest och skam. Det går 

mot Platons varningar! Runt begreppet affekt har det byggts en hel teori, bland annat 

på senare år av psykologen Silvan Tomkins och av Eve Kosofsky Sedgwick.31 

Särskilt Sedgwick har varit intresserad av sambandet mellan läsning och känslor, och 

deras koppling till affekt, ur ett queert perspektiv. Hon lyfter fram möjligheten till en 

reparativ läsning där läsaren kan identifiera sig med eller som eller emot textens 

innehåll. Affekt är mer kroppslig än emotion eller känsla och det är det intryck man 

                                                             
28 Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups, Utbildning AB, Malmö, 2008, s.129.  
29 Sanna Karkulehto. ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning” i Queera läsningar, Katri 
Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red),Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012, s. 35  
30 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och Affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” 
i Queera läsningar, Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012, s.68 
31 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och Affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” 
i Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red),Rosenlarv Förlag, 
Halmstad, 2012, s.68, 68f 
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bär med sig när man läser Michail. En relation mellan två män behöver inte vara 

begränsad till antingen manlig vänskap eller gayförhållande. Då utesluter man många 

andra känslor, så som intimitet, närhet, stöd, värme, intellektuell attraktion, mm. Allt 

detta borde rymmas i det affektiva begreppet.  

                     Vad säger den senaste forskningen om affekt? Det är ett ifrågasättande på 

bred front av den känslokalla, nykritiska ”affektiva felslut”. Så skriver t.ex. Christian 

Dahl i artikeln kallad ”Affekt”:32 
   

                      I en av den moderna litteraturteorins mycket inflytelserika skrifter, essän 

”Den affektiva felslutet” varnar de båda nykritikerna M.C. Beardsley och  

W.K.Wimsatt 33 för det ”affektiva felslut” det är att bedöma litterära verk  

utifrån deras effekt. Varje indragande av den litterära textens verkan kommer  

enligt de båda kritikerna att kränka textens primat. Tendensen att bortse från  

eller, som här, direkt att avvisa den affektiva påverkans relevans för litteratur- 

forskningen är dessvärre utbredd i mycket av 1900-talets litteraturteori. Inte  

desto mindre är det uppenbart att litterära verks förmåga att väcka affekt spelar 

en avgörande roll för mottagandet av dem. De verk och genrer som får den  

                          största offentliga genomslagskraften kännetecknas ofta av förmågan att väcka  

                          särskilt kraftiga eller distinkta känslor hos läsaren. (s.251 i Litteratur, introduktion 

                          till teori och analys) 

 

    medan litteraturvetaren Pia Livia Hekanaho går direkt in på att studera affekternas  

    betydelse för läsaren, i sin artikel ”Texten, läsaren och affekterna – den affektiva        

   vändningen och läsarens känslor”.34 Feminismen och queerteorin har på nytt tagit in     

   affekten i finrummet och berikat litteraturanalysens tolkningsmöjligheter. Det pratas  

   öppet om den affektiva vändningen affective turn, om förhållandena mellan begreppet    

   queer och skammens affekt, t.ex. gay shame, om dess politiska och forskningsmässiga        

   potential.35  

 

                                                             
32 Christian Dahl. ”Affekt”, i Litteratur. Introduktion till teori och analys, (red.) Lasse Horne 
Kjaeldgaard, mf, Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 251-261, 
33 Bredsley/Wimsatt. ”Det affektiva felslutet” i Modern Litteraturteori, (red) Claes Entzenberg&Cecilia 
Hansson, Studentlitteratur, Lund, 2011, bd1 s.131-149 
34 Pia Livia Hekanaho, i ”Texten, läsaren och affekterna – den affektiva vändningen och läsarens 

känslor” Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv 
Förlag, Halmstad, 2012, s.65-86 

35 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och Affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” 
i Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, 
Halmstad, 2012, s.65  
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       3.3  Mer om författararkivet   

     Denna affektiva tråd kan följas även i författararkivet. I queerteoretisk forskning är     

     studium av författararkivet av stort värde. Där kan det finnas brevväxling och     

     memoartexter som behandlar författarens vänskaps- och bekantskapsrelationer med     

     andra personer som kan förmedla queera upplevelser och känslor. I Istratis fall     

     handlar det särskilt om den omfattande brevväxlingen med författaren och  

     Nobelpristagaren Romain Rolland, som har varit en slags ciceron för Istrati. En     

     närmare inblick i brevväxlingen ges av bl. a. Mircea Iorgulescu36 och Bianca L. 

Cernat.37 Iorgulescu behandlar i första hand frågan om varför Istrati först blev 

berömd och sedan marginaliserad i Frankrike, medan han aldrig blev helt accepterad 

i sitt hemland Rumänien, samt mekanismerna som leder till marginalisering. Cernat 

betraktar Istrati som en från början avvikande person, som reser sig mot samhällets 

normativitets-tvång, oavsett vilket samhälle det gäller. Båda använder sig av Istratis 

omfattande och välbevarade brevväxling som forskningsmaterial och Cernat går 

längre och tillämpar det på hans verk. Michail behandlas i väldigt liten omfattning av 

båda författarna.38 Särskilt Iorgulescu tillägnar romanen och Adrian-Michail 

relationen endast en halvsida och påpekar att de andra som har forskat om Istrati inte 

ens tagit upp denna roman.39  

  I den queera läsningen är den starka affektiva laddningen, där förnuft och 

känslor möts i samma rum, och leder till tolkningsmångfald och ambivalens en viktig 

del.40 Detta sätt att läsa passar särskilt bra på romanen Michail, då författaren Istrati i 

sig är känd för att vilja tala till känslan mer än till förnuftet. Tala i affekt, skriva i 

affekt, det är Istrati, det märks även i hans brevväxling och kan också bedyras av 

författaren och akademiledamoten Joseph Kessel, som hade känt honom personligen:  

  
Istratis berättarförmåga överglänste till och med den mest fängslande skriftliga  

                                                             
36 Mircea Iorgulescu. ”Anonimul elvetian” i Celălalt Istrati, POLIROM, Iaşi, 2004, s.177-216 
37Bianca L Cernat. ”Corespondenta Panait Istrati – Romain Rolland. Avatarurile unui ’discurs 
indragostit’ ” i Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.57-86 
38 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.165-168 (ISBN 978-973-
167-299-1) 
39 Mircea Iorgulescu. Celălalt Istrati, POLIROM, Iaşi, 2004, s.68. 68f 
40 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” 
i Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, 
Halmstad, 2012, s.65  
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framställning. Han hade sin stämma, sitt anletsdrag, sina ords rytm och sin när- 

varo som tolkande medhjälpare. Tack vare en konst som är äldre än alfabetet blev  

han den trollkarl som kan spänna en berättelse till bristningsgränsen och som efter  

eget huvud leder de förbipasserande på gathörnet, de resande i karavanserajet,  

kunderna på marknaden och drinkarna på värdshuset mot sorgen, rädslan, vreden  

och glädjen.41  

  

      Det blir därmed ännu mer angeläget att ställa sig frågan hur man kan använda    

       kunskapen om författarens liv och verk, särskilt hans intensiva brevväxling med   

       Romain Rolland, för att bättre förstå det som i romanen händer mellan Michail och  

       Adrian, Istratis alter ego, med hjälp av queerteorin. 

 

     3.4  ”Den förälskade diskursen” 

      Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux 42 (titeln är olämpligt översatt       

     till svenska som Kärlekens samtal. Det skulle passa bättre med ”En förälskad  

     diskurs”, eftersom det är det boken handlar om) kan också hjälpa en bit på vägen när     

     det gäller att försöka förstå Michail-Adrian relationen och dess koppling till    

    affektteorin, genom att ”tyda utsagan hos en människa som talar i egen sak, som talar  

    kärleksfullt till den andre (den älskade) som inte talar [...]. Den älskande människans  

    utsaga existerar aldrig som annat än språkfragment”.43 

               Begrepp efter begrepp ur den förälskade diskursen passar in på  Adrians (den 

     älskande) beskrivning av känslorna till Michail (den älskade) och på Istratis (den    

     älskande) brevutskick till Rolland (den älskade). ”Den älskande människan är inte  

     alls bunden vid sex (inga deklarationer om det storslagna i genital love), […] det som  

     hon sätter sig över är inte könens positioner, utan klyftan mellan dem.” Begrepp som   

     uni-sex, alltså hen känns lämpligare. Men enligt Barthes:   

 
sett utifrån normaliteten är uni-sex lika tvivelaktigt  som omvänt kön:  

den älskande människan är  lika sällsynt som transpersonen. […], den  

älskandes neutrum passar inte in någonstans: i varje homosexuell relation  

är det inte homosexualiteten som chockerar mest  - för enligt den rådande  

opinionen kastar den ju bara om könen, och bekräftar därmed deras existens –  

utan kärleken; den älskande homosexuelle/a stå närmare Werther än Corydon.44 

                                                             
41 Per Östborn, ”Författarporträtt” i Michail, s.223  
42 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016 
43 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.17    
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(Werther är huvudpersonen i Goethes Den unges Werther lidanden, medan Corydon är         

huvudpersonen i André Gides roman med samma namn, som handlar om homosexualitet) 

       

     Barthes förklarar också varför behovet att skriva om den älskade, fading, infinner   

     sig: man är helt enkelt rädd att den älskade försvinner i glömskan,45 man vill så    

     gärna säga sanningen om den älskade, beskriva det unika med den älskade:46 ”En     

     människa kom mig nära. Samma människa avlägsnade sig och försvann. […] Om 

han var verklig kan man jämföra honom med Kristus. Kristus har inte upprepats här i 

livet. Inte Michail heller. […] Tydligen finns det lysande själar som Gud sänder ut 

bland människorna. […] Bara vår kärlek förmår identifiera dessa själar”. (s.198) 

                 Sammanfattningsvis, att läsa queert är att lägga märke till affekterna och till 

den affektiva laddningen i diskursen, till de underliggande normer som gäller för 

respektive epok, till författarporträtt som kan träda fram från arkivet, till sprickor i 

texten, som tillsammans öppnar för nya tolkningar och berikar läsningen. 

 

       4. Michail, o Michail, vem var du? 
     Kan läsaren egentligen förstå vem Michail var och vilken hans relation till Adrian 

var? Vi tar på oss de queera ”glasögonen” och läser: romanens Adrian gör ett udda 

inslag i förorten där han bor med sin ensamstående mamma. Ofta är han bortrest, 

vandrar land och rike runt och när han återvänder är han undernärd och i trasor. Väl 

hemma ändrar han skepnad, klär sig elegant, för elegant för förorten, omger sig med 

böcker och lever i stort sett på mammans arbete, med korta inslag av dagarbeten. En 

vacker dag händer något ovanligt i Adrians liv. Han snubblar på en trasklädd och 

lusbiten yngre man i Kir Nikos bageri, som hopkurad på golvet läser något så 

ovanligt som en roman på franska. Michail utför små ärenden åt Kir Nikos, i gengäld 

mot tak över huvudet och mat för dagen. Det är så Michail gör entré i Adrians liv. 

Allt ställs på sin spets för Adrian. Han fattar ögonblickligen tycke för denne man, 

som blir hans huvudbry och kan inte längre släppa honom ur sikte. Det är något som 

inte stämmer med Michail, så kultiverad och beläst han är, i denna fattiga miljö, men 

så fort Adrian ställer mer närgående frågor stöter han på patrull.  

         

                                                                                                                                                                                   
44 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.181 (Werther = …. Corydon =) 
45 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.65  
46 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.223  
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         4.1 Adrian och Michail 

     Ju mer man sjunker in i läsningen desto mer uppenbart blir det att det handlar om en 

lång kärleksförklaring delvis kamouflerad som en vänskapsberättelse, där 

verkligheten är svår att skilja från fiktionen och det autofiktiva träder mer och mer 

fram. Frågan som lämpligen ska ställas är: vad betydde Michail egentligen för 

Adrian? Allt kretsar runt Adrians känslor för Michail, runt Adrians funderingar över 

vad kärlek och vad vänskap är (fragments d’un discours amoureux, som Barthes 

skulle säga), runt hur han skulle berätta för oss om Michail (rädslan för fading som 

Barthes skulle säga). Och inte minst, runt vem han trodde att Michail var och hur 

mycket han betytt för honom. Istrati är betydligt mer sparsam med vad Michail hyser 

för känslor för Adrian, om hans känslor besvaras. Det kan bero på att Michail själv är 

väldigt fåordig. Han vill inte avslöja något om sig själv egentligen, och han gör det 

bara för att Adrian tvingar honom. Men mot slutet av boken antyds det, det antyds 

mer och mer att också Michail älskar Adrian.  

                  Hur pass öppet Istrati kunde skriva om sin relation till Michail är en fråga 

som tål en närmare betraktelse. Det märks att Istrati i Michail värjer sig från att 

misstänkas vara homosexuell, dels genom att använda sitt alter ego Adrian Zografi, 

och dels genom att avfärda ”den kroppsliga närvaron” som anledning till den kärlek 

han hyste för Michail, och framhäva den själsliga. Denna balansgång genomsyrar 

hela romanen: samtidigt som Adrian talar i affekt om sin vänskap till Michail, och 

väcker hos läsaren tankar runt homosexualitet, tar han avstånd från det kroppsliga. 

Han försäkrar läsaren att det inte var någon form av ”turkisk kärlek” (”Då fick 

förstaden se att vänskapen mellan dessa män var helt annat än ’turkisk kärlek’ ”- 

s.175). Han pratar om ”själsfrände” och ”själslig förening”, som kunde ”tränga in till 

hans innersta” (s.44) , för att i nästa andetag  prata om att han ”hade fått sin egen 

natur bekräftad” (s.44), att hans ”hjärta hade darrat” (s.44) när han fick syn på 

Michail. Det är svårt för läsaren att få grepp om förhållandet Adrian-Michail. Är det 

känslan av skam som får honom att agera så inkonsekvent? Eller är det rädslan att bli 

stämplad som ”ett fall”, han som har politiska och fackliga engagemang i både 

Rumänien47 och Frankrike?48 Istrati fortsätter med denna balansgång även i en senare 

roman där Michail förekommer, Mediterranée, Coucher du soleil. Om detta får vi 

reda på tack vore att översättaren, i efterordet, låter oss se ett avsnitt ur romanen. Det 
                                                             
47 Mircea Iorgulescu. Celălalt Istrati, POLIROM, Iaşi, 2004, s.122-135 
48 Per Östborn. ”Författarporträtt” i Michail, s.220 



 16 

förstärker intrycket att det hade varit mer än vänskap mellan Panait Istrati och 

Michail Kanzakis: 

 
     Det var inte samtalet som var den dynamo som närde kärleken och vänskapen  

     mellan Michail och mig, det var inte heller vår kroppsliga närvaro, det var helt enkelt 

det faktum att vi existerade i varandras medvetanden. En fullkomlig samklang 

uppstod […] kanske vid det ögonblick då våra blickar korsades för första gången. 49 

 

     När korsades deras blickar för första gången? Vi får bläddra tillbaka till början av       

     självaste romanen Michail, i Kir Nikos bageri, i Adrians hemstad Braila, där    

     Michail jobbade som allt i allo och Adrian precis hade fått syn på honom läsandes      

     en bok av Alphonse Daudet, på franska, en ytterst ovanlig situation för en fattig: 

 
Men Adrians blick […] – den blicken hade i ett slag rivit sönder den förfärliga  

slöjan i ett par ögon som inte ville avslöja något alls och bakom denna slöja hade  

den uppfattat rörelsen hos den låga som ingen förtvivlan hade kunnat släcka. För 

första gången i sitt liv kände Adrian att han glödde av den kärlek som är större än  

livet och besegrar döden. (s.32) 

 

      Den ena blicken säger: ”Jag tror. Jag är säker på det!”. Den andra undrar ”Kan det     

      vara möjligt? (s.42) Dessa små frågor, dessa små ord döljer utan vidare, mycket     

      känslor och är definitivt tolkningsbara. Adrian förklarar för Michail: ”ni ska ändå    

      veta att det inte är er fattigdom som har väckt de känslor hos mig som ni ser […]    

 för er har jag från första ögonblicket känt kärlek och beundran”. (s.41) Adrian    

      blir som besatt av Michail, som, enligt egna utsagor, ”visat sig vara den enda   

      människa av alla dem han dittills känt som med elementär styrka hade förmått  

      tränga in till hans innersta” så att ”hans hjärta hade darrat som aldrig förr vid    

      kontakten med denne lusbitne man som läste Jack på franska och att hela hans   

      väsen hade skälvt av en dittills okänd känsla”. Han känner hur Michail börjar bli   

      del av hans liv, den ende som skulle kunna förstå att han kände sig främmande i  

      sin stad och hem. Folks reaktioner är inte milda: ”Herren ska veta att det fanns en   

      hel del grimaser att se och en hel del elakheter att höra […] Dummer, du som älskar     

      Michail med en ’misstänkt’ ömhet, fortsätt på din väg, var döv och blind!” (s.116)   
                                                             
49  Per Östborn. ”Författarporträtt” i Michail, s.196 
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      eller ”för att inte tala om hans (Michails) förbindelse med tvätterskans son    

  (Adrian), som ränner efter honom som en brunstig sugga efter galten!” (s.117). De   

       två fortsatte dock att träffas ”som två älskande; de trotsar förtalet, de hatiska   

      ögonkasten och till och med öppna förolämpningar” (s118). Men alla i omgivningen     

      nöjer sig inte bara med skvaller, en dag blir Adrian och Michail överfallna,    

      misshandlade och överösta med glåpord. Ingen ingriper, alla vet vilka förövarna är,    

      men i det tysta håller de med bråkmakarna. Fördomarna är starka även i förorten.  

      Det är brottet mot det normativa heterosexuella samhället som provocerar, det är det   

      queera som inte accepteras.  

                    När Michail försöker ge sig iväg, antagligen medveten om att något mer än  

      vänskap håller på att växa fram, har Adrian det på känn, och hinner i kapp honom.    

      Efter det är de tillsammans i åtta-nio år, vandrandes längs östra Medelhavet. Det    

      får vi reda på först i efterordet till romanen. Som par? Som vänner? tills Michail, på  

      dödsbädden, märkt av sin lungsot, försvinner ur Adrians liv. Författaren reflekterar  

      över sin alter egos känslor för Michail: 

 

     …varför förälskar vi oss i en människa, en helt okänd, en främling som vi  

ibland inte ens förstår oss på? Varför börjar vi älska honom så häftigt att vi  

inte kan leva utan honom? Du ser in i hans ögon, som liknar dina egna, och  

där inne upptäcker du din egna gränslösa längtan. Du har lust att hålla hans  

blossande ansikte mellan dina händer och du kan nästan inte motstå frestelsen  

att lägga din kind och din heta panna mot hans händer. (s.43) 

 

     Det är en förälskad diskurs, i affekt, så som den franske filosofen och      

   poststrukturalisten Roland Barthes beskriver i sin bok Fragments d´un discours     

     amoreux (Kärlekens samtal), och Carin Franzén introducerar i den svenska     

     översättningen:50 

 
 Om positionerna i kärleksförhållandets struktur är bestämmande för den älskandes 

      tal – »ingen kärlek är originell« – utmärker sig en älskande kropp av att den inte 

     håller sig på plats. Den återfår barnets kropp, skriver Barthes, det vill säga att den inte 

accepterar någon censur eller kontroll. Tårar, rodnad, matthet – eller för att fånga 

sinnenas tumult med Sapfo: »ögats blick blir skymd och det susar plötsligt för mina 

                                                             
50 Carin Fransén. ”Förord” s.5 i Kärlekens samtal, av Roland Barthes, Modernista, Stockholm, 2016 
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öron. Svetten rinner ner och en ristning griper all min arma kropp«. Dikten säger 

också att varje kroppsligt uttryck kan bli ett tecken i kärlekens diskurs. 

 

      Adrian förklarar att hans kärlek till Michail är ”enbart låga, enda låga som står ut     

      mot livets stormar” och ”endast döden kunde ge denna vänskap nådastöten, när den    

      sände den ene av de två älskande vännerna dithän vi alla hamnar till slut”. (s.88)   

      Tvetydighet och tolkningsbarhet.  Alla dessa exempel visar att Adrians känslor för   

      Michail är en förälskads. Det finns en likhet med den beskrivning som Barthes ger   

      till förälskelsen.  Han är hänförd,51 han känner en ”stum lyckokänsla som utspeglar    

      sig i blicken när man upptäcker att den människa man älskar känner på samma sätt    

      som en själv” (s.66), han känner sig ”som träffad av blixten”,52 han ser den älskade    

     som enastående, unik, han talar kärleksfullt, d.v.s. kärlekens atopia:53 ”det finns 

alltid i diskursen om kärleken, vare sig den är filosofisk, gnomisk, lyrisk eller i 

romanform, en person som tilltalas […]. Ingen känner lust att tala om kärleken annat 

än inför någon” 54 - som Istrati inför läsaren. Istrati växelverkar med läsaren, som 

reflekterar över det speciella kärleksband som uppstod mellan Adrian och Michail, 

ett kärleksband som avviker från det normativa, heterosexuella och som finns 

inneslutet i texten, i de uttalade orden eller i tystnaden, i de resonemang som 

berättaren för med läsaren om varför vi förälskar oss i en annan människa.  

  

    4.2  Michail 

    Vem är då Michail? Vad har han för känslor för Adrian?  Michail är antagligen en     

     ”transvestit”, som döljer sig bakom den fattiga och motbjudande masken, en rysk    

     adelsman, kanske till och med av furstligt ursprung. Vi lär aldrig veta vem han var  

     och varför han lämnade Ryssland och nöjde sig med det fattiga liv han förde i Brăila.    

     Inte ens Istrati lyckades spåra upp honom i Sovjet/Ryssland, när han var där på   

     officiellt besök, trots att han verkligen försökte. Han lär ha hamnat på samhällsbotten   

     av en anledning som förblir hållen i dunkel. Gjorde han ett grovt brott som ledde till  

     fängelse, därifrån han lyckades rymma? Var det något relationsdrama som fick  

     honom att lämna sitt tidigare liv? Säkert är att han inte såg med blida ögon på de som  

                                                             
51 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.52  
52 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.126  
53 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.84  
54 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s85  
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     försökte ”fiska” efter information om honom: 

 
- Jo, jag ser en annan människa under de stinkande paltor som livet har stuckit 

in er i. Och han (Adrian) ryckte våldsamt i hans kavaj. 

Adelsmannen blev omtumlad när han kallades fram, han darrade i sina tiggarkläder. 

Han bleknade, som förbrytaren bleknar inför förhörsdomaren som vill få honom att 

försäga sig. […] 

- ni har inte bett om lov att tala så indiskret till mig (Michail)  

- […] och jag å min sida ska tjäna er och älska er (Adrian) 

Dessa ord gjorde Michail betänksam […]. 

- Ni måste ju vara galen! utbrast Michail och såg honom i ögonen. Jag känner er ju 

inte  (s.39) 

         

     Så småningom mjuknar Michail upp, när han inser att Adrian egentligen främst är     

    godhjärtad: ”han tog honom varligt i armen, det första förtroliga närmandet som  

    väckte genklang i mottagarens hjärta” (s.64). Han pratar om de ”två älskande  

    vännerna” (s.88) och ”om ni är värd att bli älskad kommer jag att älska er som   

    ingen annan i världen” (s.89). Kan man se dessa ord som kärleksdeklarationer till  

    Adrian?  Ja, det kan man, det är känslan av tillgivenhet som gör ens hjärta att    

    smälta, även som läsare. Deras relation djupnar ju längre tiden går. De hjälps åt med 

ett stort byggarbete på landet. Det pågår i några veckor och Adrian och Michail 

kommer ännu närmare varandra, så pass att sista dagen, på väg hem, i en älskvärd 

sinnesstämning mellan Adrian och honom, börjar Michail berätta mer om sig själv. 

Som Istrati uttrycker det i boken: ”dessa lekar som han (Adrian) utförde med en 

barnslig naivitet bara ökade den tillgivenhet som hans vän hyste för honom” (s184) 

eller när Michail ”såg honom (Adrian) djupt i ögonen” (s.184) och började anförtro 

sig mer än han kanske hade velat, om den tid då han höll på att förlora förståndet. 

Det är också slutet för tiden där, som Michail såg det. Med sin hemlighetsfulla natur 

står han inte ut att bikta sig för Adrian. Samma natt bestämmer han sig för att dra 

vidare. Men Adrian hade det tydligen på känn. När han vaknar på natten och 

upptäcker att Michails säng är tom, springer han efter och kommer ikapp honom 

längs landsvägen en bit från staden. Ångerfull säger han till Adrian: ” Förlåt mig 

Adrian! Förlåt mig! Jag är inte värd en sådan vänskap” (s.190).  

                     Tydligen var han det, för de fortsatte tillsammans, de vandrade och delade 

husrum tillsammans i flera år i östra Medelhavet och det var döden som skiljde dem 
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åt. Vi får en glimt av denna tid i Istratis sista roman, också autofiktiv i sin 

uppbyggnad. Att Michail ville överge Adrian beror uppenbarligen på att han inte var 

beredd att visa sin sexuella läggning, som antagligen hade gett honom bekymmer 

tidigare och kanske även på att han inte heller var säker på att han kunde tolka 

Adrians signaler. Den ångest han kände när han avslöjade det minsta om sitt tidigare 

liv kan vara tecken på att han har fått lida för sin sexuella läggning, därav rädslan att 

binda sig på nytt till en annan man, rädslan för att visa sina känslor.  Det kan också 

vara omtanke om Adrian, att inte utsätta honom för samhällets fientliga attityd mot 

de som inte följer normerna. Då väljer han att ge sig av.  

                      För läsaren är det ambivalensen i händelseförloppet som får hen att känna 

osäkerhet och obestämbarhet och tolkningsbarhet i relationen Adrian-Mihail. Ändå 

är upplösningen i romanen på sätt och vis ett bevis på att deras relation är mer än 

vänskap. Läsaren får inte serverat i klartext vad som den egentliga orsaken till 

Michails flyktbeteende är, om det är rädslan eller skammen eller ångesten inför de 

normativa mönstren eller om det är rädslan för att bli avslöjad för att vara en 

flykting. Det är detta som är romanens queerhet, förmågan att dra läsaren med sig 

genom berättartekniken och den affektiva spänning den bygger upp och förmågan att 

problematisera normalitetens begrepp.  

 

       4.3  Adrian och de andra 

      Adrians mor  

     Gränsen mellan romanens och författarens mor är svårhållen. Det är en och samma 

person egentligen, en kvinna som själv har levt utanför normativitetszonen, flyttat 

från hembyn till staden Brăila, fått barn utanför äktenskapet med en grekisk 

småhandlare, mycket äldre än hon, efter flera år samliv, som försvann ur hennes liv 

så fort barnet föddes. Varför hon så gärna ville att Panait/ alias Adrian skulle leva det 

lugna och sansade liv som hon själv inte hade gjort är svårt att förstå. ”Tyst och 

sorgsen betraktade hon sin son. Ibland sa hon: Jag är som hönan som ruvade 

andungar. Jag kan inte följa med mitt barn där man måste kunna simma” (s.17). Det 

man märker är att Adrian gör lite revolt mot henne, hon förknippas med 

förortsnormativiteten: ”Ja, vad bör göras? Moderns kärlek […] som ville göra honom 

till en välartad man, en god son, en god far och en god make. Tack. Och om jag nu 

inte tycker om det? Ska jag böja mig för ert sätt att uppfatta tillvaron? Kan man få en 

fisk att simma i en påse spik?” (s.56). Här ser man den revolterade Istrati, som inte 
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tycker om att rätta in sig i leden. (För övrigt älskade författaren sin mor, som han inte 

återsåg i livet efter att ha flyttat till Frankrike. Han önskade sig och blev begravd 

bredvid henne). Om hans revolt mot konventionerna, inklusive de litterära, 

återkommer Cernat på flera ställen i sin avhandling.55 Hon kallar Istratis verk 

”protestverk”, med ett primärt program att väcka debatt, eventuell föregångare till 

Camus. 

 

        Leana 

     I grannskapet bor Adrians fästmö, som familjerna har beslutat om. Leana är 

frisörska, skolad i Bukarest, och med storstadsfasoner. De brukar promenera på 

söndagarna i stadens park i sällskap med sina mammor och utsätts för kommentarer 

från förortsfolket, för att ”han ville visa upp sig med sin vackra fästmö” (s.50), vilket 

hör till småstadslivet. Leana, är den kvinna som flera i hans omgivning hade tyckt 

var det bästa Adrian kunde önska sig. Hon, och för den delen båda mödrarna och 

grannarna, håller ögonen på Adrian och har synpunkter på hans livsföring som inte 

följer det normativa mönstret inte ens innan Michail kom in i bilden. På den tiden 

gav han sig ut på långa vandringar i landet och kom hem i eländigt tillstånd, mager, 

tystlåten och nedgången. Leana är den flicka som både mamman och grannskapet 

tycker att han borde gifta sig med, medan Adrian inte har någon tanke på giftermål. 

Adrian funderar över moderns och fästmöns kärlek, ”dessa egoistiska former av 

kärlek, som ville göra honom till en välartad man, en god son, en god far och en god 

make” som han kanske inte tycker om. Måste han böja sig för deras sätt att uppfatta 

tillvaron frågar han sig (s.56). Adrian säger till sin mamma: ”visa mig en kvinna som 

är Michails like, så ska jag svälja en liter olja” (s.118). Den definitiva brytningen 

med Leana kommer efter det hon hade hånat honom för sin vänskap med Michail 

och kallat Michail ”den luspellen” (s.58): ”En förkrossande tyngd tryckte ner honom. 

Som en skugga gick han mot dörren utan att säga ett ord. Leana ropade efter honom. 

Han uppfattade det som ett oväsen”. Och efter detta är det slut mellan dem!  

                    Det är svårt att av den brutna relationen med Leana dra slutsatsen att 

Adrian var homosexuell. Istrati låter det bero, som oftast, låter han oss läsare avgöra. 

Med andra ord, vi får välja mellan att Adrian var besviken på Leanas oförmåga att 

                                                             
55 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.163 (ISBN 978-973-167-
299-1), t.ex s.6,6f,6ff och s.28-32 
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visa generositet eller att Adrian hade djupare känslor för Michail, som också erbjöd 

intellektuell stimulans  eller en kombination av dessa orsaker. Vi kan räkna även 

denna scen till ett av romanens queera ögonblick. 

 

       Petrov 

    En tillfällighet gör att Adrian lär känna en av stadens mest framstående målare och 

hantverkare, Samoilă Petrov, nästan samtidigt som han lärt känna Michail. Detta 

händer på en dansbana där han roar sig med Leana. Samoilă kommer till deras 

undsättning när Leana blir antastad av en grupp yngre män. Även med Samoilă blir 

Adrian väldigt snabbt vän, när båda upptäcker att de har gemensamma värderingar 

och intressen.  Han är angelägen att presentera Michail för honom och nu blir de en 

trio som promenerar längs stadens gator eller fikar tillsammans, ständigt 

debatterande. Leana är ett bortglömt kapitel, dessa två herrar tar helt över Adrians 

intresse. ”Två män…Han hade upptäckt två män. Den förste lät vänta länge på sig; 

den andre kom själv rusande till honom”. (s.109). Och ”vi är tre och stämplar oss 

snällt som de tre galningarna” (s.142). Petrov tar ställning, t.ex. när han hör att 

Adrian och Michail blev överfallna, vill han själv straffa  bovarna, men Michail får 

honom på bättre tankar för då skulle trakasserierna bara fortsätta. Är Samoilă Petrov 

bara ett skyltfönster att dölja kärleken till Michail? Svårt att avgöra. Petrov själv är 

väldigt intresserad av Michail: ”Åh, vilken människa! Vilken människa! Varifrån har 

han kommit, denna fågel?” (s.141) och ”Jag vill lära känna er…” (s.145).  

                    Petrovs roll i romanen är värd en närmare reflexion. Varför dyker han upp 

nästan samtidigt som Michail? Varför är han särskilt intresserad av Michail? Eve 

Kosofsky Sedgwick skriver om ”de komplicerade inbördes banden mellan skammen 

och den identitetspolitiska gay pride diskursen”, som ”med stolthetens gester och 

retorik försöker gömma eller förvisa”.56 Med andra ord, Petrov skulle kunna vara den 

person som Istrati, alias Adrian, använder för att låta oss, läsare, förstå att även de 

väletablerade (Petrov) kan intressera sig och beundra den person han (Adrian) älskar, 

som en slags förklaring och ursäkt och försvar. Istrati har aldrig försvarat sig mot 

                                                             
56 Pia Livia Hekanaho. Texten, läsaren och affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” i 
Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv förlag, 
Halmstad, 2012, s.70 
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anklagelser, det kan man se om man läser författararkivet. Antagligen vill han 

försvara Michail, som han både älskar och beundrar djupt. 

 

    4.4 Några kärleksscener  

       Båtutflykten 

     Michail och Adrian gör små båtutflykter i naturen och upptäcker det gemensamma 

intresset för det vackra, diskuterandes konst, poesi, filosofi, livsåskådning, i en 

fullständigt ”själslig harmoni” (s.87-88). Michail säger då till Adrian: ”om ni är värd 

att bli älskad kommer jag att älska er som ingen annan i världen”. 

 
För det fanns inget tvivel om att Adrian, utan att själv förstå hur det hade gått till,  

på något magiskt vis måste ha övervunnit motståndet hos ett eller annat hemligt lås 

som hindrade varje ny kärlek att tränga in i det tempel där Michail strängt vakade 

vid sin sårade ömhets huvudgärd. […] Och här, i detta avkrok av naturen […], gav  

livets herre dem kärlekens välsignelse, som skulle förena dem i en vänskap som  

varade i åtta år, en vänskap som skulle bli utsatt för ett otacksamt livs alla prövningar  

[…] och kunde till slut uttala de två heliga ord som utgjort dess kärna och varit dess  

ledmotiv: kärlek och konst. Endast döden kunde ge denna vänskap nådastöten. […]. 

Den andre, som hädanefter var ensam, fick […] gråta vid minnet av den tid som de levt 

tillsammans. (s.87) 

 

     Här är det ytterligare ett bevis på att trots att hela diskursen andas kärlek, måste den 

”mildras” med prat om ”vänskap”, denna balansgång mellan att prata rent ut om 

kärlek eller dölja den i ”vänskap”. 

 

       Lunginflammationen och Michail 

     En dag i hamnen, kom ett kraftigt regn och de kom till undsättning till ett äldre par 

som jobbade med att torka vetekorn. Det resulterade i att Adrian fick 

lunginflammation, som han hade dött av, om inte Michail hade varit där och hade 

skött om honom dag och natt tills febern gav sig. Efter denna händelse flyttade 

Michail in i Adrians hus, då även Adrians mamma kände stor tacksamhet till honom. 

”Då fick förstaden se att vänskapen mellan dessa män var något annat än ”turkisk 

kärlek” (s.175). Återigen kommer frågan: är det så man försöker få läsaren att se 

bakom texten, med beskrivningar som pekar på en ”annan sorts vänskap” mellan 

Adrian och Michail?  



 24 

 

        Vägen hem efter några veckor på ett bygge på landet  

    Under den tiden kom Adrian och Michail ännu närmare varandra, lycksaliga dagar, 

skulle Barthes kalla dem.57 På väg hem visar Michail mer och mer ömhet för Adrian: 

”han såg honom djupt i ögonen”, han frågar kärleksfullt ”Fryser du inte Adrian?”, 

han är orolig när Adrian är tyst: ”Du är väl inte arg på mig?”. Det hänger kärlek i 

luften, det är nära en kärleksförklaring, en kärlekstablå som Barthes skulle kalla 

det.58 I stället öppnar Michail sitt hjärta på annat sätt. Han börjar berätta om hur det 

känns att bli berövad sin frihet. Michail vill berätta! ”De som älskar, säger 

Alkibiades, liknar de som bitits av en huggorm: man säger att den ormbitne inte vill 

berätta vad han varit med om för andra än ormbitna, eftersom de är de enda som kan 

förstå och överse med att han har gått över alla gränser”, citerar Barthes ur Platons 

Gästabud.59 Kan det vara ett litet bevis på att Michail älskar Adrian? Tvånget att tala, 

som Barthes kallar det.60 Att Michail känner samhörighet i så hög grad med Adrian 

att han vill anförtro sig honom, lätta sitt hjärta? Återigen är den queera läsningen som 

ger perspektiv på textens innehåll. Affektiva dispositioner och igenkännbara känslor 

bygger upp nätverk i vilka vi, som läsare, känner igen oss själva. Den queera 

läsningen producerar nya och transformerar tidigare betydelser, förklarar Sedgwick 

och det stämmer på hur vi upplever Michails balansgång mellan behovet att berätta 

för Adrian och erfarenheten att tystnad är bäst, ”en betonad kommunikativ känsla 

vars ambivalens anknyter till dess förmåga att samtidigt förena och särskilja”.61 

Balansgången mellan behovet att berätta och de onämnbara begären är mästerligt 

placerad i en omgivning i solnedgång, där medvetandet att allt tar snart slut är 

smärtsamt närvarande. 

 

       4.5  Vet vi vem Michail var? 

     Michail och Adrians vandringar i naturen, den avbrutna relationen till Leana, 

vänskapen till Petrov, Michails tillgivenhet vid Adrians sjuksäng, månaderna 

                                                             
57 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.69  
58 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.189  
59 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.61 
60 Roland Barthes. Kärlekens samtal, Modernista, Stockholm, 2016, s.250  
61 Pia Livia Hekanaho. Texten, läsaren och affektrena – den affektiva vändningen och läsarens känslor” i 
Queera läsningar, Katri Kivilaasko, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv Förlag, 
Halmstad, 2012, s.72, f72 
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tillsammans på bygget på landet, med mera, med mera. Gömde sig bakom dessa 

händelser den kroppsliga kärleken till Michail? Är det så man ska läsa queert? Att 

låta läsaren upptäcka budskapet bakom de skrivna orden, som rymmer mycket 

ambivalens och möjlighet till tolkning?  Det måste det vara! Läsaren identifierar sig 

med texten, läsningen väcker känslor. Är det kopplingen mellan å ena sidan 

affekterna, som är en väsentlig del av narrationen, och å andra sidan läsarens 

upplevelse, denna växelverkan mellan berättare och läsare som är det queera? Ja, 

som Pia Livia Hekanaho uttrycker det i sin artikel om affekterna och den affektiva 

vändningen:62 ”Romanens queerhet förverkligas således särskilt i berättandet och i 

den affektiva spänning som föds genom detta berättande och som drar läsaren med 

sig”. I Michails fall handlar det om förälskelsen! Den villkorslösa och ändlösa 

förälskelsen ”i en människa, en helt okänd, en främling som vi ibland inte ens förstår 

oss på” som vi börjar älska ”så häftigt att vi inte kan leva utan honom” (s.43).  Det är 

så Istrati, alias Adrian, reflekterar över förälskelsen som ledde till den livslånga 

kärleken mellan honom och Michail. 

                  Detta hände i början på 1900-talet, romanen skrevs på 1920-talet och tiderna 

var sådana att begreppet ”komma ut” inte ens var uppfunnet, och kanske är 

anledningen till att relationen Mihail-Adrian hålls på en tvetydig nivå, där 

tolkningsmöjligheterna är många, samtidigt som känslan av att Istrati vill förmedla 

något mer mellan raderna är väldigt närvarande. Som Cernat säger, 63 han håller 

dialogen med Michail på ett brinnande känslomässigt-filosofiskt plan, på randen till 

kärleksförklaring, där den allegoriska erotiseringen av vänskapen, innehåller en 

ekivok känsla: de beter sig ”som två förälskade”, men är de det? Eller älskar han 

Michail med ”en misstänkt ömhet” (s116), vad innebär det? Eller ” tänker leva 

tillsammans med Michail” (s118) på vilket sätt?  Dessutom hade Adrian sin fästmö 

Leana, (och Istrati själv hade varit gift minst tre gånger i mogen ålder). På den tiden 

var begreppet bisexuell ännu mindre känt än homosexuell, men är han det? Denna 

tvetydighet är kännetecknande för hela romanen, vilja och ickevilja att säga att de 

hade en kärleksrelation. För mig, som queerläsare, är det uppenbart att de älskade 

varandra på flera plan. Som läsare uppskattar jag dessutom författarens finkänsla, att 
                                                             
62 Pia Livia Hekanaho. ”Texten, läsaren och affekterna – den affektiva vändningen och läsarens känslor” 
i Queera läsningar, Rosenlarv Förlag, Halmstad, 2012, s.67  
63 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.163 (ISBN 978-973-167-
299-1), s.163  
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försöka skydda deras rena och äkta kärlek från det smutsiga skvallret, och samtidigt 

dela den med mig, läsaren. Möjligheten att identifiera mig med textens innehåll och 

den reparativa, avhjälpande läsningen, precis som Sedgwick beskriver som en möjlig 

queer läsning (se ovan i teoriavsnittet och fotnot 35) träder fram. Förnimmelsen av 

en vacker och äkta kärleksrelation, som berör känslomässigt och intellektuellt 

infinner sig och frågan om sexuell läggning försvinner i bakgrunden. Då spelar ingen 

roll vem individen Michail är. Den queera läsningen utvidgar våra vyer, flyttar fokus 

mot viktiga livsfrågor, mot vad äkta närhet och förståelse och kärlek och vänskap är. 

Den queera läsningen är reparativ! 

 

       5.  Ur författararkivet  
5.1 Istrati-Rolland 

     En annan relation som kanske kan kasta nytt ljus på Adrian-Michail relationen är      

     bekantskapen till Romain Rolland. Att Istrati i sina brev till Rolland på nytt och så   

     öppet blandar ihop vänskap och kärlek öppnar också för en queer tolkning.  

     Romain Rolland och Panait Istrati! Är det far-son? Var det samma relation som till 

Michail? Antagligen inte, Michail var mycket närmare Adrians ålder, dessutom levde 

han på samhällets botten. Till Michail hyste Adrian äkta och jämlik kärlek och 

beundran, till Rolland var det beundran, men också östeuropeiskt mindervärdes-

komplex. Överväldigad av Rollands berömdhet och överlägsna ställning inom 

skönlitteraturen, och samtidigt pendlande mellan helt säker och tveksam över sin 

egen författarförmåga, kvävde han Rolland med ett massivt brevutskick. Rolland 

hade oförklarligt stort tålamod med Istrati, svarade ganska regelbundet, handledde 

och uppmuntrade honom. Brevväxlingen pågick under 16 år, mellan 1919 och 1935, 

då Istrati gick ur tiden. Tack vare denna bevarade och publicerade brevväxling,64 har 

vi en väldokumenterad bild av Istrati som författare. Cernat gör också en tolkning av 

brevväxlingen, som enligt henne kan samlas under rubriken ”en förälskad diskurs” 65 

i enlighet med det begrepp som Roland Barthes införde i sin bok Fragments d’un 

discours amoureux (”Kärlekens samtal”). Känslan som den utandas är SAKNAD, 

Istrati saknar föremålet för sin kärlek. Det hela började med att Istrati fick möjlighet 

                                                             
64 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 
Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s.57 
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att läsa Romain Rollands roman Jean-Christophe, på originalspråket, när han 

behandlade sin lungsjukdom i Schweiz. Då det ryktades att Rolland skulle besöka en 

litterär sammankomst i Schweiz och bo på hotell, komponerade Istrati ett rätt så 

vågat brev till honom. Brevet kom dock tillbaks till honom då Roland hade ändrat 

sina planer. Det var en stor besvikelse för Istrati. Brevet hittades i hans rock, några år 

senare när han hamnade på sjukhus i Nice, i ett självmordsförsök och skickades först 

då till Rolland. Det var början på den långa brevväxlingen, passionerad och eldig 

från Istrati, mer återhållsam, men vänlig och uppmuntrande från Rolland. 

Brevväxlingen har grundligt studerats av både franska och rumänska litteraturvetare 

intresserade av Roland eller Istrati. Det har dock aldrig skrivits rakt ut om någon av 

dessa två författare kunde vara homosexuella, särskild då de hade kvinnligt sällskap 

på var sitt håll, men däremot har det antytts vid analys av deras relation. Särskilt 

Roger Dadoun formulerar denna möjlighet i sitt förord till boken om brevväxlingen 

Roland-Istrati: 66  

 
   Att på grund av olika intressen, fastspika Roland i en far- och Istrati i en  

    sonattityd, riskerar att låta den starkaste relationen Istrati-Roland, den som  

    visar energi och passion, falla i skymundan. (…). Istratis dragning till Roland  

    må vara son till far, men det räcker knappast för att karakterisera den komplexitet 

    som finns i denna relation – syskonskap eller tvillingpar (förening och komplicitet) 

    eller fiendskap mellan syskon beskriver inte heller tillräckligt. Det vi skulle kunna 

    försöka oss på är trots allt, passion.  

 

    Istrati är, trots sitt växlande humör, alltid tacksam till Rolland: ”Jag är hans verk. För       

att kunna leva mitt andra liv, behövde jag hans respekt, och för att kunna få denna 

varma, vänliga respekt, var jag tvungen att skriva”.67 Men Istrati är inte enbart 

undergiven Rolland , han har alltid egna, starka synpunkter, som kommer fram extra 

tydligt efter hans besök i Sovjet, då han avslöjar i  tidningsartiklar Stalins diktatur 

och på så sätt kommer i konflikt med den socialisttrogne Rolland. Vad Rolland hyser 

                                                             
66 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul      
     Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013, s83 (i fri översättning från    
     franska) 
67 Bianca L. Cernat. Panait Istrati, ”omul revoltat”. Repere pentru o literatură a contestației, Ed.Muzeul 

Literaturii Române, www.academia.edu>panait_istrati_omulrevoltat, 2013 , s.70 (i fri översättning 
från franska) 



 28 

för känslor för Istrati är svårt att få grepp om. Bäst sammanfattas de av honom själv i 

ett brev till en annan person:68 

 
 Istrati är inget annat än en väldigt begåvad författare, med en brinnande och störd 

  hjärta, som saknar helt omdömesförmågan, har noll objektivitet, ett temperament 

  alltid påverkat av sina förälskelser, sina hat, sina nycker, styrd av de människor  

  han möter och av evenemang. Jag har lärt känna honom efter det han hade i sin  

       förtvivlan, försökt ta sitt liv, jag blev överraskad av hans begåvning, som han inte 

       var medveten om, har uppmuntrat honom att skriva och hjälpt honom att bli känd. 

       Han visade för mig en överväldigande känslosamhet; och sen, blev han irriterad över  

       mig när jag kritiserade honom för det han skrev om Sovjet.  
  

     En ”sårad” kärlek? Under ytan ligger dock också normativitetsbrottet: Istrati, alias 

Adrian, som inte följer normerna avsedda för hans ursprung och omgivning, oavsett 

vilken.  
Ni olycklige, vilken galenskap håller er inblandad i politik? En gång för alla, 

dra er ur handlingarna! Ni gör inget annat än skadar er och de andra. Skriv era  

verk. Om det ska finnas någon räddning för er så är det inom konsten.  

 

      säger Rolland i hans sista brev till Istrati.69 Istrati hade redan dragit sig ur, på sitt     

     egenartade sätt. Han gick och dog i lungsot, samma sjukdom som dödade Michail. 

                   Litteraturvetaren Mircea Iorgulescu ger en tydlig bild av vad det innebär att 

vara annorlunda och beskriver målande mekanismerna för hur man blir 

marginaliserad, hur man blir ”ett fall” i sitt minutiöst genomförda arbete om Istrati. 

Första kapitlet i boken har just titeln ”Fallet Istrati”. 70 Hur och när blir man ”ett 

fall”? Med Iorgulescus egna ord: 

  
     Fall blir något som upprör, som stör, som provocerar de aktuella normerna, 

 som ifrågasätter den rådande ordningen, i synnerhet när de är tabubelagda. Det 

 är bekvämt att skapa ”fall”. Det är ett effektivt sätt att marginalisera, till och med att  

 exkludera, den obekväme. […] och även om de väcker stor uppmärksamhet i början,  
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 slutar de alltid med att bli sorterade i fack. Sorterade, det vill säga avlägsnade, 

begravda, neutraliserade, förångade. I tystnad och glömska; i icke-väsen. Det var ju 

enbart ett fall, är synonym med det var ju ingenting. Och allt återgår till ”normalt. 71 

 

     Det stämmer bra på Istrati, inte ens Rolland kunde stoppa honom, trots det     

     tidigare starka bandet mellan de. Istrati, som hade stört, provocerat, ifrågasatt,  blev       

     ”ett fall” på 30-talet, och föll i glömska i flera decennier, och fortsätter vara i stort  

     sett glömd och endast punktvis översatt i Rumänien. ”Jag bara förvisas a humanis, 

långt bort från allt mänskligt, genom ett tyst dekret som berövar mig all betydelse; 

jag står inte på någon lista, har ingen fristad” förklarar Barthes vad ett fall är. 72 

     ...”Och när så alla (portar) stängts står runt mig en mur av språk som begraver    

     mig, som förtrycker mig och stöter bort mig – såvida jag inte lovar bot och  

     bättring och accepterar att göra mig av med X”. Det är Istratis egna ord; så kan 

tänkas att Istrati kände sig, ensam och övergiven, i Bukarest innan han dog.  

 

        5.2  Istrati-Mihail-Rolland 

    Istrati skriver sina sista böcker om Medelhavet och biktar sig om Mihail, om den 

sanna, icke-ideologiska kärleken som infann sig mellan honom och Michail, från 

allra första början. Och då öppnas våra ögon och vi förstår att Michail inte bara var 

föremål för kroppslig och andlig kärlek, utan han och Adrian förenades på den 

själsliga planen, i deras äkta och villkorslösa ömhet de visade för de allra fattigaste, 

de övergivna, de sjuka, de ensamma. Det finns nästan en religiös stämning över 

Adrians beskrivningar av hur Michail tar sig an dessa människor i den allra fattigaste 

förorten, dessa lipoveni (lågläntboende med ryskt ursprung) och lopatari (som arbetar 

med skovel), undernärda barn och lungsjuka vuxna, hur han sträcker ut handen, hur 

han delar med sig av det lilla han har. Michail, som troligen kom från de finaste 

familjerna i tsarens Ryssland! Michail som den helige Fransiskus, den som Rolland 

aldrig skulle kunnat komma ens i närheten av, med sin stelbenta Sovjet tro. Då 

förstår vi också bättre det svar som Istrati ger till Franςois Mauriac när denne 

erbjuder honom att bli katolik: ”Jag vill bli en katolsk kristen, liksom ni. Men på ett 

villkor: att vi tillsammans förklarar krig i Jesu namn mot alla egoistiska och grymma 
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människor i världen, […] med korsade armar […] till dessa egoistiska samhällen 

störtar samman” (s.222). 

                  Då förstår vi också bättre varför Istrati blev ”ett fall”: Det är Sedgvick och 

det är Barthes som öppnar våra ögon, som hjälper ytterligare ett steg att se honom 

bortom den skrivna texten. Den potentiella politiska sprängkraften i det queera, för 

det som är utanför normerna och i affekterna, de som talar till läsarna, gör etablisse-

manget rädd för de som inte rättar in sig i leden. Då isolerar man de som visar ”för 

mycket implikation, de som överskrider de allmänt accepterade gränserna”, vilket 

Istrati alltid gjort…”för trots att han (Istrati) lever i denna värld är han inte helt från 

denna värld”.73 (Så beskriver Iorgulescu ”fallet Istrati”, men där stannar han också 

upp. Han berör inte hur mycket Istratis sexuella läggning gjorde honom till ”ett fall”, 

inte ens i förbigående).  

                Romanen Michail passar i första hand för en queer affektläsning som 

väcker känslor av välbehag över hur en stark och kärleksfull relation mellan två män 

kan uppstå vid ett slumpmässigt möte, ett så kallat ”queert ögonblick”74, författar-

arkivet vittnar mer om ett sökande och en saknad efter någon liknande känsla som 

det som uppstod mellan Adrian och Michail, ett letande efter en liknande själsmässig 

och intelektuell närhet och en smärtsam insikt att det inte går att hitta en till som 

Michail i denna värld. Sorgen över denna förlust och besvikelsen över att inte kunna 

ersätta honom finns bevarade i Istratis sista bok, Mediterranée, Coucher du soleil. 

    

    6.  Sammanfattning  
    Michail, romanen som Panait Istrati skrev på 20-talet om äkta kärlek och vänskap, 

passar in i ett nutida queerteoretiskt studium enligt de riktlinjer och exempel man 

hittar i den nutida forskningen. Queera läsningar kan göras på vilka verk som helst, 

utan att stämplas som anakroniska. Det har också gjorts på Goethes, på Prousts, på 

Shakespeares och många andra kända verk. Det queera finns potentiellt i varje verk.  

     Michail och Adrian är två queera vänner, i en liten hamnstad i Rumänien.  Man 

lägger märke till dem därför att de är udda, konstiga, jämfört med sin omgivning. 

Vem Adrian är, det vet vi, han är författarens Panait Istrati alter ego. Vem Michail är 
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vet vi aldrig med säkerhet. Vilken relation de har kan vi bara gissa oss till, hjälpta av 

Istratis författararkiv, där vänskapen till Romain Rolland träder fram i första hand. 

Också en tvetydig relation, också en queer relation. Adrian älskar Michail på flera 

plan, bland annat det intellektuella; Michail är mer återhållsam, avslöjar väldigt lite 

om sig själv eller om vad han känner för Adrian. Antagligen är han känslomässigt 

bunden till Adrian, då han, i slutet av romanen, accepterar att Adrian följer med 

honom.  

    Det som bäst beskriver Istratis författarskap, oavsett romaner, artiklar eller brev, är att 

han skriver och talar i affekt, en egenskap som queerteorin är särskilt intresserad av. 

Hans brevväxling med Romain Rolland är ytterligare ett bevis på den affektiva 

laddningen i Istratis verk. 

    Bakom det queera gömmer sig alltid en politisk ådra, och många queera personer, 

personer som inte följer samhällets normativa system, riskerar att göras till ”ett fall” 

och marginaliseras. Detta har hänt även Istrati, även i relationen med Rolland, och 

uppmärksammats av två rumänska litteraturvetare med några årtionden mellanrum. 

Den svenske översättaren av romanen Michail gör, desto mer, ett förtjänstfullt arbete 

att ta Istrati ur glömskan. Istratis verk har en inbyggd potential att förnya sig själva 

och därför är de aktuella även idag.  

    Romanen Michail efterföljs av Mediteranée, coucher du soleil och ger läsaren en 

helhetsbild över relationen Adrian-Michail med flera år emellan. Då har Istrati 

lämnat sin alter ego vid sidan och pratar mer öppet om vad Michail har betytt för 

honom. Michail är död vid det här laget och Istrati själv är döende. Han vill inte att 

Michail ska falla i glömska.  

    Tack vare Barthes, och ett antal queerforskare, som till exempel Segdwick, kan vi 

bevara och lyfta deras relation till andra nivåer. Med dem har affekterna och 

författararkivet åter fått plats i litteraturvetenskapen. Med dem har sambandet mellan 

känslor och läsaren åter fått undersökas. 

    Oavsett vilken relationen mellan Istratis alter ego och Michail har varit, är romanen 

ett mästerverk i hur den ställer frågor om vad äkta vänskap är, var gränsen mellan 

vänskap och kärlek går, hur man kan älska en människa.  
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