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En antropolog pa Mars
Freuds id6 om att sjals- 
livet ar en arkeologisk 
fyndplats ar felaktig. 
Minnen ar aldrig statiska 
utan bearbetas, uppdate- 
ras och omkorreleras 
standigt. Del havdar 
neurologen Oliver Sacks 
i boken En antropolog 
frdn Mars. Svante Folin 
anmaler.
■ m land ^rhundradets mSnga 

besvikelser ar psykolo- 
.le^gins utveckling, eller mer 
korrekt brist p5 dito, en av de 
mest beklammande. Psykologin 
bar pretenderat pS velenskaplig 
staPis, sedan Wilhelm Wundl 
1879 log Siegel fr^n fitosofi till 
fysiologi i forhoppningen all 
kunna forvandla den subjekliva 
inlrospeklionen til) en objekiiv 
laboratorievelenskap.
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Framgdngarna har varil blyg- 
samma. Psykologin har inie 
lyckals frambringa en enda all- 
mant omfatlad leori rdrande 
manskligt beieende, ej heller 
ndgon obestridd metod, for att 
inte tala om terminologi. I prak- 
tiken bestdr den av ett collage 
disparala synpunkter och be- 
grepp Ulan inbordes samman- 
hang, diverse lekniska trick 
saml etl babyloniskt babbel av 
omsesidigt motsagande syn- 
och stdndpunkter.

Jargong
Miljonlals sd kallude forsk- 

ningstimmar har resulteral i en 
flod av tryckalsler. som forsdker 
kamouflera sin enastdende iddfat- 
ligdom med pompds jargong och 
suddig svada. Platlityder, propa
ganda fiffas upp med irrelevant, 
matematisk kosmetika enligt den 
primiliva fdrestallningen att ingel 
ar van all vela, som inle kan riik- 
nas samt alt alll som kan riiknas 
ar van alt vela och dcssulom - 
ipso facto - vetenskap.

Den akademiska forskningen 
har inte bara brusiit vid leverans

av nya insikter; den har dessu- 
tom framgdngsrikt fdrsdkl eli- 
ininera del vi redan visste. Alla 
inluitiva. sunda fornuftskunska- 
per, som varil allmangods sedan 
Hedcnhos, har fornekals pd 
ideologiska grunder.

Sensation
Sdledes var del en velenskaplig 

sensation, dd tvd amerikanska 
psykologer 1974 dlerupplackte 
all etl fdrdelakligt utseende kun- 
de haen viss belydelse.

I motsaiining till den akade
miska psykologins sandhav av 
finkomig futlighet star den sur- 
realistiska flora av modema 
myter, som emanerat frdn de si
nistra sagofortaljarna Freud. 
Jung & Co. I deras kdlvatten 
prunkar ett spektrum av vidske- 
pelse i den nyandligl lerapeutis- 
ka branschen (se till exempel 
IDAG-sidan) som skulle fdtt en 
tivolidirekldr i dekadensens 
Alexandria att blekna.

Roten till det onda ar alt vi sak- 
nar eller haft grovi felaktiga fdre- 
stiillningar om psykets substrat - 
hjiiman. Den fdrharskande upp- 
fatlningen har varit all hjaman ar 
en hell ograverad. obegriinsat 
plaslisk inlamingsmaskin. som ar 
hell i miljdns vdid.

Landvinningar
Ulan framsleg inom neurove- 

lenskaperna ar psykologin 
ddmd att sviiva frilt i etl tom- 
rum. Lyckligtvis har enonna 
landvinningar gjorls inom della 
omrade. i synnerhcl sedan 50- 
talet dd registrering av aktiviie- 
ten i enskilda nervceller blev 
mdjlig. Svensken Torsten Wie- 
sel ar en av sljamoma i bran
schen. Olyckliglvis har de stora. 
teoreliska nydanarna C S Sher
rington, W Pennfield, Lord Ad
rian. J C Eccles med flera visat 
en fatal bojelse for dualistisk 
sjdlsmysticism, det vill saga att 
det existerar nagol slags andlig 
dimension, som ar oberoende av 
materia och energi.

Belydiigt baltre vitsord kan 
delas ul till de kliniska neurolo- 
gerna. som dagligen konfronie- 
ras med del skadade psykets 
komplexilet och inle slirrar sig 
blinda pa nervpoientialer, sy- 
napser och reflexer.

Vad yi vet om hjarnans funk-

tioner harrdr till stdrsta delen 
frdn sludiet av i olika avseenden 
icke fungerande hjamor. Ndgon 
har sagt all. om del funnits ett 
botemedel mot epilepsi vid se- 
kelskiftel, skulle vi knappast 
vela ett skvatt om hjaman. Den 
kliniske neurologens varld ar 
fylid av negationer med namn 
.som afoni. afasi, alexi, apraxi, 
agnosi, ataxi och sd vidare. Des- 
sa lyten dppnar for den inlevel- 
sefulle klinikern okanda, 
skrammande och fascinerande 
varldar, som overtraffar allt 
som fantasy- och science-fic- 
tionforfatlare kan koka ihop. 
For OSS ’‘normala” ger dessa 
fallstudier en svindlande kansla 
av det banala fdmufiets brack- 
lighet.

Den sldrsle nu levande. litle- 
riirt kapable neuropsykologen iir 
Oliver Sacks, vars senaste bok 
nu fdreligger i svensk oversalt- 
ning En antropolog frihi Mars. 
Sacks ar kemiskt fri frdn spiri- 
listiska bbjelser men likval ex- 
trenit lyhord for sina palienlers 
egendomliga. inre varldar. Hans 
fbrsla inlresse var migriin. Niir 
han hade lyckats bola en brilli
ant malemaliker frdn en gravt 
handikappande migran. upp- 
liickte han alt han aven boiat pa- 
tienten frdn matematisk fbrmd- 
ga. Han insdg dd att varje, sped- 
fik hjarnskada i sina utlryck va- 
rierar beroende pd den drabba- 
des unika personlighet. Sacks 
har i eminent grad, vad geneti- 
kern och nobelpristagaren Bar
bara McClinlock kallar ’*en 
kansla for organismen”.

Uppvaknandet
Hans stora uppvaknande koni 

1966, niir han tog tjansl pa ell 
nedgdnget hospital i New York- 
trakten, som hiirbargerade de 
grbnsaksliknande reslerna frdn 
offren av en somnsjukeepidemi. 
Pandemin av Enchephalitis Let- 
hargica (kurs) (1917-27) drab- 
bade cirka fern miljoner miinni- 
skor; en tredjedel dog. ndgra 
lillfrisknade och resten forvand- 
lades till zoombies. Sacks fann 
80 sadana levande dbda som 
tillbringat de sista femtio dren i 
frusen katalepsi, sporadiskt av- 
bniten av spasmodiska anfall.

Vid just denna lid hade ell 
iiytl medcl, som lindrade de lik- 
arlade symplomen vid parkinso-

nianism. L-Dopa. liiranat expe- 
rimentstadiet. Sacks gav sina 
vegeterande palienter 3, 4 gram 
per dag av den nya drogen. Re- 
sultatel var mirakulosl ~ pldtsli- 
gen vaknade de till liv efler ett 
haivsekels paralyserad somn. 
Femtio dr iildre, beriWade slorre 
delen av sina liv och med fleria- 
let slaktingar och vanner be- 
gravda vaknade de upp i en to- 
tall friimmande miljo. En 
skrynklig och draglande gumma 
hade silt sista minne frdn sin de- 
bulanlbal som sjutlondring.

Reaklionerna pd uppvaknan- 
dets trauma varierade frdn indi- 
vid till individ. De dteruppvack- 
ta nervcellema drev fram en fre- 
netisk hyperaktivitel med 
enormt forcerade reaktioner. 
Bdrhusel forvandlades till dar- 
hus. Hos somllga doininerade 
en rasande besvikelse over all 
ha lurals pd sina liv. hos andra 
forhiirskade en exalterud eufori, 
en desperal vilja att leva max
imalt det lilla liv som dterslod. 
Det blev snarl sorgligi uppen- 
bart alt medecineringens bi- 
verkningar var allvarliga; pa- 
tienlerna brann ut som fyrverke- 
ripjiiser och behandlingen masie 
avbrytas. Snarl regredierade de 
till sina fbrsielnade poser, diir 
vissa inte ens hade blinkreflex- 
en kvar.

Awakenings frdn 1973 iir inte 
bara ett av drhundradets klinis
ka miisterverk - det iir en bok 
som jag funnil mer gripande 
och tankeviickande i ordels dju- 
paste mening an ndgon skbnlil- 
lerar produkl jag liisl sedan 
dess. Atf den inte finns bversatl 
iir en skandal.

Sacks svenska berommelse 
vilar pd Mannen som fonUixlade 
sin hustru med en halt (Brom- 
bergs). Tilelfallel syflar pd en 
Dr P, en framstdende tnusikpe- 
dagog. som pd grund av en ska- 
da i frontalloben fbriorat fbrma- 
gan i begreppsmassiga enheier. 
Han log verkligen fel pd sin 
hustrus huvud och sin hall, vil- 
kel hade den otrevliga konse- 
kvensen all han fbrsbkle slila av 
henne huvudet. niir han avsdg 
att siitta pd sig hatten.

I loreliggandc samling av sju 
fallstudier handlar iva om min- 
nel. En italienare. som bolt i 
New York sedan decennier, ma
lar efler en oidentifierad sjuk- 
dom tvdngsmiissigt och i eide-

Lasekretserbjudande

I m
WlllAA, SMAKESPtARttmm

Nu kan erbjuda Hr lasare att se dc sisla 
IbrcsUUIningama av Studio Lcdermans 
omtalade version av Shakespeares 
"OTI-IELLO" till Ibrmdnligt pns. 80:- mot 
ordinaric 150:-. En tbrcsiallning vi tidigarc 
talat varntt om. Se recension till hbger. 
Spelas endast lor 2'5 19.00. fre 3 5 19.00. 
ldr4.-5 18.00 och s6n5.'5 18.00 
Ring Ibr platscr; 08-30 30 94 
fax 08-34 11 13

Pressrfister:
"Stark regi...andl0st spannande" SvD 
"Hftr bottnar varje rcplik...har finns 
ouiingen livsgladje” AB 
"Konfrontatloncma gnistrar...harliga sccner 
med go" DN
"Den som ar det minsla nyfiken pd 
Shakespeare tar sig snarast till Studio 
Uderman" AB/PULS

OiMlr hem cti ny p}S$ 
wan tur nruMamnnf 
an Mi M klMMlrr. Oni 
rngt ifirisaam WdluiM 
ShairtfBR fcar fnwni aai

lUadtiafcn M ointiipit. 
c«nM:C«w»la.«icakd 
wtikl Mn nificmt till 
otnccr. fiAer ui med den 
■Mkniflna OndnMoa 
um Ami iltkar hoft. rent

bdalrifcniMduntun-

«ionc »ch CO oafiU hai- 
dMMkc^briiaWr^

Surfadctt I uycfcrt I iun 
rnmiMniikrt«mMa 
fMitomtenav OiIkIIm 
«)U«lifauM(Uinsmn) 
ociii t Mycketi dnmantf-

McdvMd^arpt-

. LutUa aOMo och \>ai>Tc 
^A;kitniki(.mnuncUx«-

Oihr»o^)aAat«i.a 
bciOm Hocuinainccn te
rn dock (r&mii pi den 
kollriiiva

Caunkftufim U. Slink- 
Mu

nmojauNB

tamte flba Fic-

Deo (MtiUUmoa. wMi 
m fnoir&n «v Teaiervw- 
do) Lodenoam «■)](• co-

inle piatem potcotMl (ill 
fethx nvB Ir likatoUi 
nycict SUni lyt- 
liOiAh»EnolWnab«K 
««m ger Afo dampen* 
iDMor och cB no grmt til- 
iyxjd ftfit} CD karakLU- 
xeckains lom |tr Uift- 
(bneaWLYna^

anstidningen 22/3 -96

lisk delalj sin harndoms tos- 
canska by - verklighelsbverens- 
stimimelsen ar dock jnie per- 
fekt.

Sacks polemiscrar mot fore- 
stallnlngen att minnet ar 
ett slags register eller arkiv. 
Freud sSg sjalslivct som en 
arkeologisk fyndplats, dar 
det forflutna l&g bevarat i 
lageiTdljd i vantan bans 
lilla spade. Proust .sSg livet 
som ’'en samling ogon- 
blick” dar minnena Iiig 
hermetiskt tillslutna som 
kon.servburkar i psykets 
skafferi - sa ar det inte.

Minnen ar aldrig slaliska, de 
iir del sliindigl varierande resul- 
latet av en akliv process, diir de 
oavbrutet bearbelas. uppdaleras 
och omkorreleras. Del Finns 
ingen film eller bandupptugning 
att tillga, del (inns ingen ”ren” 
blld av del forflulna - vara erin- 
ringar iir alllid rekonslruktioner, 
aldrig reproduktioner. Som be- 
kant iir dgonviltnen aldrig sam- 
stiimmiga. Terapiframkallade. 
rctroakliva incesiminnen hehd- 
ver ingen vidare konimenlar.

\
Autism

Etl av Sacks manga inlressen 
iir autism - elt .sadant fall anspe- 
lar pa tilelns Antropolog pa 
Mars. Genom sin lolala brisi pa 
cmpali nodgas autisten i biisla 
fall orientera sig bland oss van- 
liga. kiinslostormande priniater 
med hjiilp av analyliskl fornuft 
och viil inliirda lii.xor. En in- 
siklsfull, femtonarig autisl, vars 
nior nyligen ddtt i cancer, be- 
svarade friigan om hur han kiin- 
de sig med ’’Ingen fara med 
mig. Jag har Aspbergers syn
drom. fdrslar ni och diirfor lider 
jag mindre iin andra niir jag for- 
loral en kiir anfdrvanl."

En svarl aiilislisk kvinna har 
gjort en lysande karriiir stun ar- 
kitekt for nagol sa hdgakluelll 
som ’’humana" slaklerianlitgg- 
ningar. Hon kiinner den slarka 
empali med kreaiurens ddd.san- 
gest, som hon iir hell ofdrmdgen 
alt kiinna med sina iwednuinni- 
skor.

Krammaskin
Hennes enda andra enk>lio- 

nella ullevelse Stnjuter hon i en 
egenhiindigl konsiruerad kram
maskin besuWnde av en kalvbox 
driven av en induslriprocessor. 
Hon erinrar sig all hon som barn 
aldrig fdrstod etl fnyk av kam- 
raternas komniunikalionssatl - 
’’Nagonling fdrsiggick mellan 
de andra ungarna. nagonling 
flinkl, subtill. oavbrutet skiflan- 
de - ett ulbyie av innebdrder, 
forhandlingur som ledde til! sa 
blixtsnabba samidrstand, att 
hon ibland undrade om de var 
lankeliisare allihop."

Med oiindlig mdda har hon 
fdrsokt beriikna de iniinskliga 
relationsmdnsler, som vi begri- 
per utan en tanke.

All liisa Sacks ar ett intellek- 
tuellt och emolionelll iiventyr, 
diir det ndlta. filosofiska proble- 
mel om ’’other minds” aniar 
alarmerande proportioner.
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