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Dager i stillhetens historie, Roman. I Lillehammer BY-avis, 24.05-2012
Aschehoug
Omtale: Harald Nilsen, litteraturviter
Hva er det som går og går, men ikke kommer til døra? Den gåten var vanskelig
nok da vi var 9. Midtveis i ”stillhetens historie” tenkte jeg: å lese og lese uten å
vite hvor det bærer hen eller om det bærer noe sted i det hele tatt? Men så åpner
landskapet seg … , og alle disse dager i stillhet blir mine … og dine. Det er ikke
lystige dager, men heller ikke triste, jeg tror ikke en gang det er ulykkelige dager,
det er dager av sårhet, dager som er skjøre, vemodige og noen ganger er dagene
vakre. Fortielsen er ikke vakker, men fortielsens søster stillheten kan være vakker.
-I et blink assosierte jeg Lindstrøms roman med en annen nykommer,
Sæterbakkens Gjennom natten. Likheten ligger ikke i sorgen, ikke i dramaturgien,
men i det indre rommet. Men der stopper likheten. Der natten hos Sæterbakken er
mørk og lidende, er dagene i stillheten melankolske, skjøre, ja, langsomt
tålmodige – og aksepterende.
-Fortellingen er om et aldrende ektepar, Simon og Eva. De har tre barn, nå
voksne, vi hører lite til dem, de er del av den tause historien, og hva vet vi –
leserne?
Hele fortellingen foregår i det indre rommet, en indre monolog, i den kvinnelige
ektefellens sinn – hennes tanker og følelser. Eva har kanskje valg til forandring,
men velger å ikke velge – eller rettere, hun velger å ikke velge bort, for Simon,
ektefellen, har hun og vil ha. Han går etter hvert inn i taushet, etter hvert en
dement tilstand. Hans taushet blir hennes vemod, hennes tålmodighetsprøve,
hennes lavmælthet. Taus blir hun ikke, hun snakker ut sine følelser og tanker, og
det blir vår lesning, og samtidig lesning om oss selv.
Handlingen (det indre rommet) er en intim scene, lavmælt dramaturgi, et
kammerspill. En indre monolog, en bevissthetsstrøm. Hadde fortellingen hatt
færre punktum ville det minnet om Virginia Woolfs´ stream of consciousness.

-Handling og språk er ett, en tett symbiose. Dette er fortellingen om det som ikke
sies, men likevel sies. Dager i stillhetens historie er også fortellingen om det som
aldri kommer å bli sagt, men som leserne kan dikte videre på.
-Det krever tålmodighet å komme fram til hva som ligger under tausheten. Jeg
passerte midten av boka, og hadde tålmodighet til å fortsette. Og skjønte at alt
henger sammen med alt. Eva bærer på tap, fortielse, taushet, men kan hende mest
bærer hun på fortrengning. Av et tap, av en avgjørelse, noe uopprettelig, det noen
måneder gamle barnet sitt hun ga bort.
Og til slutt var det noen som kom og løftet
ham opp og ut av armene mine.
Han kikket etter meg en gang til.
Før de bar ham vekk. Slik slutter fortellingen...
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Co to jest, co chodzi i chodzi, ale nie może podejść do drzwi? Zagadka ta wydawała się nam
zapewne trudna, gdy mieliśmy po 9 lat. W połowie lektury „historii ciszy” pomyślałem:
czytam i czytam, a nie wiem, dokąd ta opowieść prowadzi i czy w ogóle prowadzi
dokądkolwiek? Ale wtedy krajobraz otworzył się … i wszystkie te dni ciszy stały się moje …
i twoje. Nie są to dni radosne, ale i nie smutne, nie wydaje mi się nawet, by były
nieszczęśliwe – to dni bolesne, dni kruche, melancholijne, ale niekiedy też i piękne.
Przemilczenie nie jest szczególnie ładne, ale już jego siostra – cisza – potrafi taka być.
W pierwszym odruchu skojarzyłem powieść Lindstrøm z inną niedawno wydaną
pozycją, Gjennom natten (Przez noc) pióra Sæterbakkena. Podobieństwo nie sprowadza się
do smutku ani dramaturgii, ale leży w wewnętrznej przestrzeni tych książek. Na tym się
jednak kończy. Noc Sæterbakkena jest ciemna i pełna cierpienia, a dni spędzone w ciszy
melancholijne, kruche, w końcu zaś cierpliwe – i niosące akceptację.
Czytelnik dostaje do rąk opowieść o starzejącym się małżeństwie, Simonie i Evie.
Mają troje już dorosłych dzieci, słyszymy o nich niewiele, są częścią milczącej historii, co
zresztą możemy wiedzieć my – czytelnicy?
Cała narracja toczy się na planie wewnętrznym, to milczący monolog recytowany w
myślach bohaterki – a dotyczący jej refleksji i uczuć. Eva ma możliwość podjęcia decyzji o
zmianie – ale wybiera brak wyboru – albo, może bardziej precyzyjne: wybiera brak
odrzucenia, bo Simon, jej mąż, jest tym, którego ma i którego chce mieć. Simon osuwa się
stopniowo w ciszę, w stan demencji. Jego milczenie staje się jej melancholią, jej próbą
cierpliwości, jej małomównością. Ale Eva nie milknie, opowiada o swoich uczuciach i
myślach, które poznajemy, czytając jednocześnie o sobie samych.
Fabuła (przestrzeń wewnętrzna) rozgrywa się na scenie bardzo osobistej, z oszczędną
dramaturgią jak w sztuce kameralnej. Wewnętrzny monolog, strumień świadomości. Gdyby
zdania były dłuższe, styl narracji przypominałby stream of consciousness Virginii Woolf.
Fabuła i język funkcjonują tu jako jedność, są w ścisłej symbiozie. Tworzą opowieść o
tym, co niewypowiedziane, a o czym jednak próbuje się mówić. Dager i stillhetens historie to

także historia o słowach, które nie padną nigdy, ale które czytelnik sam może sobie
dopowiedzieć.
- Potrzeba cierpliwości by dojść do tego, co naprawdę skrywa się za milczeniem.
Osobiście doczytałem książkę do połowy i wykrzesałem z siebie cierpliwość do dalszej
lektury. W końcu zrozumiałem, że wszystko tutaj ze wszystkim się wiąże. Eva nosi w sobie
poczucie straty, przemilczenia, ciszę, ale chyba przede wszystkim głębokie wyparcie.
Wyparcie straty, decyzji, czegoś nieodwracalnego i myśli o kilkumiesięcznym dziecku, które
porzuciła.
W końcu ktoś przyszedł i wyjął
go z moich ramion.
Spojrzał za mną ostatni raz.
Potem go wynieśli. Tak kończy się opowieść…

