
Milan Kundera Obetydlighetens högtid 

Första delen: Hjältarna infinner sig 

Alain, promenerar längs en gata i Paris. Tittar på alla unga kvinnor som frikostigt visar naveln. Alains 

flickvän Madeleine. Tillsammans har de en motorcykel.  

Ramon promenerar i Luxembourgträdgården. Beundrar Chagall utställningen. 

D’Ardelo besöker sin läkares mottagning. Blir uppsluppen av glädje över att proven visar att han inte 

har cancer.  

D’Ardelo träffar Ramon. Berättar om hur La Francks käresta har dött. Ramon känner till vem som kan 

ordna en fest till D’Ardelos födelsedag. D’Ardelo låtsas ha cancer och gläder sig över en allvarlig 

sjukdoms hemliga behag.  

Oförklarlig lögn, oförklarligt skratt.  

Ramon på besök hos Charles. Charles försörjer sig på att ordna cocktailpartyn för privatpersoner.  

Caliban var tidigare skådespelare, men är nu bara arbetslös skådespelare. Understödet minskar 

alltmer och Charles anställer honom som servitör.  Charles hade förvandlat sig till pakistanier. Han 

låtsades tala pakistanska.  

Ramon uppmärksammar en bok av Nikita Chrusjtjov. Han villa läsa om ”de 24 rapphönorna”. Caliban 

stöder detta.  

Ramon föreläser om Quaquelique. Om det briljanta och det obetydliga. Tystnaden drar till sig 

uppmärksamhet.  

 

 

Andra delen: Marionetteatern 

 

De 24 pärlhönorna 

Stalin berättar små historier ur sitt liv. Hans medarbetare Politbyrån hävdar att han ljuger. De talar 

alla illa om honom. De tror att Stalin inte lyssnar. Men han smyglyssnar.  

Charles drömmer om en pjäs för marionetteatern, som alla döda förvandlas till, förr eller senare.  

Revolten på toaletten. Skälet till att Stalin berättade hitorien var Kalinin. Och att Stalin gillade Kalinin.  

Charles håller en föreläsning för sina vänner om Kalinin och Preussens huvudstad.  

Kalinins hade en svullen prostata som tvingade honom att kissa ofta.  

Alain upptäcker Stalins misskända ömhet. Kärleken till en plågad människa. Den enda möjliga 

förklaring till det märkliga omdopet av Königsberg till Kaliningrad.  

 

 

Tredje delen: Alain och Charles tänker ofte på sina mödrar.  

 

En kvinna stiger ur sin bil.  Hon låser den inte.  Hon går ut på en bro. Det är tydligt att hon tänker ta 

livet av sig.  Men någon kastar sig i vattnet för att rädda henne. Men det är hon som drar ner honom. 



Hon dränker honom.  

Och kommer upp på stranden. Men nu har hon inga bilnycklar. Men de sitter ju i låset! Det är Alains 

berättelse om sin mor.  

Ursäktingarna 

Människor försöker smutskasta varandra genom skuldkänslor. Den som ursäktar sig förklarar sig 

skyldig.  

Fjärde delen: Alla är på jakt efter lite gott humör   

- Caliban 

- De vita jackorna och den unga portugisiskan 

Charles och Caliban kom till D’Ardelos lägenhet. Calibans ”språk” hjälpte honom att komma närmare 

hembiträdet, den unga portugisiskan. De klär sig i vita jackor.  

- Fotot som satt på väggen 

I Alains  lägenhet finns ett enda foto. Det av hans mor. Några månader efter Alains födelsedag hade 

hon lämnat sin make. Fadern berättar att Alains mor aldrig velat att han skulle födas. ”Hon ville inte 

ha dig”. Alain fantiserar ofta om sina föräldras samlag (72).  

- Ramon kommer till cocktailpartyt på mycket dåligt humör 

Ramon gillar inte D’Ardelo fast de har gemensamt ”den passionerade driften att imponera på andra, 

att överraska dem med en lustig betraktelse,  att erövra en kvinna framför ögonen på dem” (73) 

Ramon är pensionär, han uppmärksammar att en vacker kvinna i 50 års åldern anlänt. Det är La 

Franck.  

D’Ardelos dotter.  

- Alain ställer en flaska armagnac högst upp på skåpet. 

Eftersom den hade en årgång som mosvarade hans födelseår.  

- Quaquelique vädjar till det goda humöret. Han är på jakt efter en ny flickvän. Ramon träffar den 

unga kvinnan Julie. Ni har suddat bort ledsamheten säger han.  

 

 

Femte delen: En liten fjäder svävar under taket   

Charles står och tittar i taket, helt frånvarande. Han följer en liten fjäder som följer luftströmmarna. 

Snart gör gästerna likadant. Även La  Franck som sträcker ut ett finger som landningsplats. 

Ramons klagosång över skämtens slut. Han letar efter Julie men hon har lämnat partyt. Förbereder 

att lämna partyt, denna ledsamma församling, men då dyker ”servitören” Caliban upp med en brick 

med fyllda whiskyglas. Citerar Hegel medan han dricker flera glas. ”Den sanna humorn är otänkbar 

utan det oändligt goda humöret” (92). Men hur ska man finna dett goda humör, tänker Ramon.  

La Frank ger sig av, sedan fjädern landat på hennes finger. 

Ramon ger sig av. Han har uppnått det goda humöret (berusad av den whisky han druckit i överflöd).  

Evas träd: I Alains dröm uppträder han mor. Hon berättat att det navellösa kvinnoidealet är en ängel. 

Det var Eva, Guds egen skapelse. (lite väl mycket trams på sidorna 95-96) 

Sjätte delen: Änglarnas fall 



Farväl till Mariana, det portogisiska hembiträdet, som hjälpt Charles och Caliban med partyt. Mariana 

är förälskad i Caliban men kan inte kommunicera med honom eftersom han bara talar pakistanska 

(tror hon alltså).  De båda åker hem till Alain. Caliban längtar efter kyskhet.  

Armagnacflaskan  i sin stolta upphöjdhet.  

Caliban kommer på besök till Alain. Vill ha alkohol. När han försöker nå Armagnacflaskan tappar han 

balansen och flaskan får sönder.  

Stalin och Kalinin. Kaliningrad och Immanuel Kant. Kant menade att det fanns ett ”tinget i sig”, 

bakom våra föreställningar. Men det är falskt menar Stalin. Som istället tror mer på Schopenhauer 

som menade att världen blott är föreställningar och vilja. Och någon stark person ska avgöra vilken 

av alla individuella föreställningar som är den rätta.  

Stalin och Kalinin rymmer.  

En okänd man tar farväl av sin älskarinna. En vacker kvinna vaknar i sin säng i Paria. Det är Julie. Hon 

minns svagt att hon tillbringat natten med Ramon.  

 

Sjunde delen. Obetydlighetens högtid 

Dialog om motorcykeln 

Alain känner att någon sitter på bönpallen. Det är inte Madeleine. Han känner igen sin mors röst. ”Att 

vara ful, är det också en del av de mänskliga rättigheterna?” säger hon.  

Ramon diskuterar med Alain om navlarnas tidevarv. De promenerar i parken. Modet idag är att visa 

naveln. Det är en av en kvinnas gyllena erotiska platser. Alla navlar är likadana.  

D’Ardelo kommer 

 

 

 

 


