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sig med högre samhällsskikt. Boethius menar att soci
aldemokraterna till en början reagerade mot »smuts
litteraturen» för att denna utgjorde ett hinder i bild- 
ningsarbetet, men att 1908 hade de specifika socialde
mokratiska argumenten försvunnit. Nu gällde det att 
skaffa sig »symboliskt kapital» för att bli respektabla i 
samhällets ögon.

Mycket övertygande lyckas Boethius visa att kam
panjen mot Nick Carter handlade om något vida mer 
än de färgglada häftena som såldes hos tobakshand
larna för 25 öre styck. Kampen mot »smutsen» var en 
kamp om makten i den kulturella och politiska sfären 
vid en tidpunkt då det moderna samhället på allvar 
växte fram. Etablissemanget hotades av relativt nya 
företeelser som ungdomar med större fritid och arbe
tare med krav på reformer. Svaret blev att söka upp
rätthålla ordningen genom att stämpla avvikelser som 
»smuts».

Till bokens många förtjänster hör även att ambitio
nen att ge en heltäckande bild av den kulturella och 
politiska situationen åren kring sekelskiftet inte förle
der Boethius att bortse från textanalyserna, även om 
dessa i något fall kunnat fördjupas. En liten invänd
ning vill jag dock rikta mot Boethius’ grundantagande 
att kategorierna »högt» och »lågt» beror på vad den 
härskande smaken vid olika tider behagar inrymma i 
dem. Detta är naturligtvis delvis sant, men vad som 
borde diskuteras vidare är om inte olika genrer reser 
olika slags anspråk. Nick Carter-litteraturen skulle 
aldrig, i vilket samhälle som helst, kunna räknas till 
den »höga» litteraturen, helt enkelt därför att den inte 
har några sådana anspråk. Det finns alltid en risk att 
hamna i värderelativism, om man inte tar hänsyn till 
de olika fält som olika genrer strävar efter att inför
liva. En sådan invändning förringar dock inte på nå
got vis värdet av Boethius undersökning.

Anders Öhman

Staffan Bergsten: Den trösterika gåtan. Tio essäer om 
Tomas Tranströmers lyrik. FIB:s lyrikklubbs årsbok 
1989.

Tomas Tranströmer intar en unik ställning i den 
svenska poesin, och det råder knappast någon tvekan 
om att han i en framtid kommer att räknas bland vårt 
århundrades främsta diktare. Trots detta har den lit
teraturvetenskapliga forskningen varit mycket försik
tig, när det gäller att närma sig hans författarskap.

Ett första steg togs visserligen 1975. Då publicerade 
Peter Hallberg sin korta men mycket skarpögda och 
uppslagsrika studie » ’Distansernas musik har sam- 
manströmmat’. Om bildspråket i Tomas Tranströ- 
mers Sång och Elegi» i Edda 1975:2 (senare omtryckt 
i Diktens bildspråk 1982). I centrum för denna under
sökning stod distinktionen mellan två typer av »bild
språk»: å ena sidan jämförelsevis lättolkade bilder 
med någorlunda klart urskiljbara sakled och bildled; å 
andra sidan mera svårdechiffrerade bilder, där tolk
ningen blir problematisk därför att det inte finns nå
got mera påtagligt »sakled» att falla tillbaka på. Det är

menar Hallberg -  den senare typen av bilder som är 
orsaken till den dynamiska och suggestiva kraft som 
dikterna utstrålar.

Det verkliga genombrottet för det vetenskapliga 
studiet av Tranströmer kom emellertid inte förrän 
1983, då Kjell Espmark utgav sin magnifika studie 
Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poe
si. Det var en bok som inte endast gav en ytterst 
inträngande och mångfacetterad bild av Tranströ
mers författarskap utan också nya impulser till den 
metodiska principdebatten.

Till Resans formler sluter sig nu också en annan 
mycket givande undersökning. Det är Staffan Berg
stens Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas 
Tranströmer (1989). Trots att författaren tar ganska 
lätt på de metodiska och principiella frågorna kan han 
i kraft av sin lyhördhet och inlevelseförmåga kom
plettera och nyansera Espmarks undersökning på 
många viktiga punkter.

Espmarks och Bergstens böcker skiljer sig från var
andra på ett sätt som kan ge anledning till åtskilliga 
reflexioner kring litteraturtolkandets villkor. Även 
den som är starkt medveten om det litterära verkets 
principiella outtömlighet har anledning att förvånas 
över hur lite dessa böcker överlappar varandra.

Till någon del beror väl detta på att Resans formler 
och Den trösterika gåtan lägger tonvikten på olika 
delar av Tranströmers diktning. Espmark fördelar sitt 
intresse ganska jämnt över den del av författarskapet 
som var tillgänglig, när hans bok kom ut. Hos Berg
sten koncentreras uppmärksamheten till de senare 
dikterna.

Ett annat skäl till att Espmarks och Bergstens un
dersökningar skiljer sig så mycket från varandra är att 
de har sin styrka respektive sina begränsningar på helt 
olika områden. Espmark är allra mest till sin fördel, 
då han diskuterar de många konstnärsporträtten i 
Tranströmers diktning (s. 167-195) eller då han ana
lyserar det politiska budskapet (s. 103-166). Bergsten 
kommer däremot bäst till sin rätt, när han tar upp 
musikens roll (s. 25-55, 75-87) och när han analyse
rar de religiösa och ockulta idéer, som titeln Den 
trösterika gåtan syftar på (s. 56-74, 128-149).

Espmarks analys av de politiska idéerna klargör 
bland annat att det saknas fog för den ett tag rätt 
spridda uppfattningen att Tranströmers diktning 
skulle ge uttryck för en »passiv, betraktande attityd 
till omvärlden». I stället visar det sig att hans förfat
tarskap redan från början bars fram av ett intensivt 
engagemang i världens öden, låt vara att detta inte 
formulerades i enkla slagord (s. 103-166).

Denna politiska dimension är nästan hela frånva
rande i Den trösterika gåtan. I stället ger oss Bergsten 
en ytterst ingående diskussion av Tranströmers för
hållande till de religiösa frågorna. I flera analyser 
återkommer han till det inslag av okonfessionell mys
tik, som han tycker sig finna i Tranströmers diktning 
(s. 56-74, 130-163). Det är ett ämne som visserligen 
redan behandlats i Espmarks Resans formler (s. 
36-102), men Bergstens diskussion når på den punk
ten längre än Espmarks.

Allra mest nyanserat och inträngande diskuterar 
Bergsten detta problem i sin analys av en av dikterna i



144 Övriga recensioner

Det vilda torget, »Kort paus i orgelkonserten». Här 
konstaterar han att det är både korrekt och missvisan
de att kalla Tranströmer för en religiös diktare (56). 
Mot en sådan etikettering talar bl. a. det faktum att 
Tranströmer i sina offentliga uttalanden avböjt jäm
förelser med vad han själv kallat för »den här kvalifi
cerade mystiken» (65 f.). Detta uttalande väljer emel
lertid Bergsten att tolka som ett uttryck för den prin
cipiella ovilja att binda upp sig som kännetecknar alla 
hans offentliga uttalanden (56).

Bergsten hävdar nämligen att många av Tranströ- 
mers dikter verkligen ger uttryck för upplevelser som 
har en omisskännlig släktskap med den mystiska erfa
renheten, detta i mild polemik med Kjell Espmark, 
som efter någon tvekan stannat för mera profana 
begrepp som »epifani» (i Gyllenstens mening) eller 
»peak experience». Samtidigt konstaterar Bergsten 
att Tranströmers mystik skiljer sig från mycket i tra
ditionell mystik genom att den inte grundar sig på en 
»visshet» utan på den »det där orubbliga KANSKE» 
som enligt »Kort paus i orgelkonserten» bär diktaren 
genom den vacklande världen (65 f.).

Ett annat viktigt tema i Bergstens bok är Tranströ
mers förhållande till musiken. Också detta har visser
ligen tidigare behandlats i Resans formler, men Berg
sten driver diskussionen vidare på en rad viktiga 
punkter.

Särskilt gäller det om den sakkunniga analysen av 
»Schubertiana», en »lyrisk essä» om Franz Schubert 
och hans musik som trycktes i Sanningsbarriären 
(1978). På ett ytterst lyhört och nyanserat sätt disku
terar Bergsten här den urgamla frågan om ordkons
tens förhållande till musiken. Visserligen avvisar han 
tanken att »Schubertiana» som helhet skulle vara 
komponerad efter musikaliska principer, men samti
digt menar han att här ändå finns en släktskap mellan 
dikt och musik, fast den ligger på ett djupare plan 
(45). Dessutom finns det enskilda passager i »Schu
bertiana» där Tranströmer tycks ha velat skapa poe
tiska motsvarigheter till musikaliska grepp som Schu
bert använder i sin musik.

En fråga som Bergsten dock lämnar obesvarad är 
vad som är den yttersta orsaken till att musiken spelar 
en så framträdande roll i Tranströmers poesi.

Enligt min personliga uppfattning beror detta på att 
Tranströmer i det musikaliska ser en möjlighet att 
uttrycka sådant som språket inte kan utsäga. För det
ta talar att musiken tycks spela en särskilt viktig roll 
just i de sammanhang - 1, ex. »Östersjöar V» -  där det 
talas om att stumhet eller afasi uppträder, t. ex. när 
någon försökt säga ting som egentligen är osägbara. 
Ett exempel på det är nog också Sanningsbarriären, 
där »Schubertiana» ingår. Denna diktsamling tycks 
mig nämligen skildra hur stumheten och afasin suc
cessivt kan efterträdas av ett tillstånd där också de 
osägbara sanningarna låter sig utsägas. I detta succes
siva övervinnande av afasin tycks mig musiken i 
»Schubertiana» komma in som ett sätt att uttrycka 
det osägbara.

Att Bergsten och Espmark tar upp olika delar och 
olika aspekter av Tranströmers författarskap är emel
lertid inte hela förklaringen till att deras böcker skiljer

sig så mycket från varandra. En annan orsak är att de 
närmar sig sitt ämne med mycket olika metod.

När Espmark skrev sin bok hade han tillgång till ett 
mycket omfattande bakgrundsmaterial. Förutom sin 
långvariga personliga bekantskap med Tranströmer 
och flera av dennes vänner förfogade han över ett 
stort material av brev, dagböcker, m. m. (10f.).

Denna gynnsamma materialsituation har inte kom
mit Bergsten till del. Visserligen åberopar han sig inte 
så sällan på muntliga samtal med Tranströmer, men 
samtidigt motiverar han sitt arbetssätt med att han i 
motsats till Espmark inte haft tillgång till brev, dag
böcker och liknande (s. 168).

Denna olikhet får stor betydelse för de båda fors
karnas arbetssätt. Det omfattande bakgrundsmateri
alet spelar nämligen en påfallande stor roll i Resans 
formler.

Skälet till detta utreder Espmark i en väl avvägd 
metoddiskussion, där han skickligt navigerar mellan 
autonomitänkandet i nykritiken och strukturalismen 
och det kausala betraktelsesättet i den biografiska 
forskningen. Sålunda förklarar han med Adorno att 
det litterära verket är »å ena sidan något som av
söndrar sig från den empiriska verkligheten och där
med från det sociala verkningssammanhanget, å and
ra sidan något som faller in i samma verklighet och 
sammanhang». Av detta synsätt drar han slutsatsen 
att fakta om författarens liv visserligen inte får tillåtas 
normera läsningen av den färdiga texten, men samti
digt förklarar han att det likväl kan få användas som 
ett hjälpmedel, när det kan bidraga till att skärpa 
blicken för diktens egenart. Samtidigt undviker han 
det kausala synsätt som kännetecknar den biografiska 
forskningen genom att i stället betona den intentio- 
nella aspekten, t. ex. genom att inte se verket som en 
passiv återspegling av verkligheten, determinerad av 
författarens personlighet och erfarenheter, utan som 
ett aktivt inlägg i en fortgående dialog med tillvaron 
(s. 13, 19).

Detta metodologiska finlir har ingen motsvarighet i 
Den trösterika gåtan och Bergsten har inte heller haft 
något behov av det, eftersom han arbetar på ett annat 
sätt än Espmark. Med några få undantag -  t. ex. då 
det bilkörande diktjaget i prosadikten »Namnet» 
identifieras med Tranströmer, därför att denne är 
road av bilkörning (s. 16) -  avhåller han sig nämligen 
från att dra in fakta om Tranströmers liv i sina analy
ser.

En analog skillnad mellan Resans formler och Den 
trösterika gåtan finner vi i deras olika sätt att hantera 
Tranströmers förhållande till den litterära traditio
nen.

Trots att Espmark i sina metodiska deklarationer 
tar avstånd från den traditionella komparatismen, 
låter han Tranströmers föregångare spela en mycket 
framträdande roll i boken, låt vara att han ersätter 
begreppet »litterära mästare» (s. 14) med »intertextu- 
ell rymd» (s. 100, 281) och skickligt undviker det 
inslag av kausalitet som begreppet påverkan inrym
mer genom att i stället beskriva diktarens förhållande 
till traditionen i termer av »samtal», »dialog» eller 
»repliker» (s. 19, 75 ff., 178, 184f.,210, 226). Sålunda 
får vi i bokens början (s. 14-17) och i dess avslutande
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noter (s. 268-271, 277 f., 282, 305-307) en utförlig 
presentation av Tranströmers valfrändskaper, och i 
de mellanliggande analyserna spelar jämförelsen med 
dessa en mycket framträdande roll (se t. ex. s. 26, 42, 
44-47, 56f., 74f., 79, 88f., 108, 114f., 177ff., 202). 
På så vis klargörs med överväldigande sakkunskap att 
Tranströmer befinner sig i en modernistisk tradition 
med rötter i den franska surrealismen, den svenska 
40-talismen, romantiken och den finlandssvenska 
modernismen. Dessutom visar Espmark att Tranströ
mer också påverkats av enskilda diktare som Éluard, 
Thoursie, Lindegren, Vennberg, Stiernhielm, Wallin, 
Tegnér, Whitman, Hölderlin, Edfeldt, Kafka, Lund
kvist, Martinson, Ekelöf, Dante, Blake, Cendrar, 
Shakespeare, Rilke, Eliot, Björling, Dylan Thomas, 
Dostojevskij, Ekelund, Hopkins, Celan, Stevens, Sjö
berg, Pasternak och Valery. Det framkommer också 
att han även tagit intryck av djuppsykologer som Jung 
och av en religiös tradition med utgångspunkter i 
Bibeln, Augustinus och hos mystiker som Eckerhardt, 
Nicolaus Cusanus och Jakob Böhme.

Detta intresse för Tranströmers förhållande till tra
ditionen tillhör det som starkast skiljer Resans form
ler från Den trösterika gåtan. Hos Bergsten är jämfö
relser med läromästarna ganska sällsynta. När de nå
gon gång förekommer har de i allmänhet inte till syfte 
att urskilja Tranströmers förebilder eller hans relation 
till »den intertextuella rymden». I stället syftar de 
vanligen till att förtydliga och belysa de tankar och 
föreställningar Bergsten vill tolka in i författarskapet.

Ett exempel på detta är Bergstens sätt att hantera 
vad som kan ses som inslag av pytagoreiska idéer i 
»Kort paus i orgelkonserten». Visserligen konstaterar 
han att Tranströmer sannolikt haft tillgång till det 
pytagoreiska arvet via skönlitterära mellanhänder. 
Samtidigt betonar emellertid Bergsten att Tranströ
mers »pytagorism» naturligtvis inte bygger på »läse- 
frukter» utan verkar vara lika naturlig för honom som 
hans religion (63).

En annan intressant skillnad mellan Resans formler 
och Den trösterika gåtan hänger samman med Berg
stens mycket starka intresse för frågan om vilka an
språk på sanning som diktutsagorna framträder med.

Visserligen finns det knappast fog för Bergstens (s. 
130) och hans recensenters (DN 17/3 1989) uppfatt
ning att Espmark alltid skulle kringgå frågan om dikt
utsagornas sanning genom att inrangera dem i 
»Tranströmers poetiska universum». Det är i och för 
sig riktigt att Resans formler innehåller uttalanden i 
den riktningen, t. ex. då det sägs att sanningskravet 
inte är en fråga om »förhållandet till realiteterna utan
för texten» utan en »egenskap i den diktade världen» 
(s. 35). I praktiken spelar likväl frågan om utsagornas 
sanning i förhållande till »realiteterna utanför texten» 
en ganska stor roll också i Resans formler, t. ex. då det 
apropå dikten »I Nildeltat» konstateras att »sannings
kravet nu som tidigare gör steget kort mellan erfaren
het och dikt» (s. 32f., 62, 89f., 148, 166, 170).

Inte desto mindre är det uppenbart att Bergsten går 
betydligt längre i sitt intresse för frågan om diktutsa
gornas sanning än vad Espmark gör. Visserligen me
nar han apropå Resans formler att det i och för sig är 
ett legitimt tillvägagångssätt att tolka dikterna som

hänvisningar till »Tranströmers poetiska univer
sum», där det råder andra lagar än i vår värld. Samti
digt menar han att en vägran att ta ställning till »gra
den av positiv sanning» i de poetiska utsagorna 
lämnar frågan om »det objektiva, positiva sakinne
hållet» öppen på ett sätt som han själv finner »otill
fredsställande» (s. 130).

Med »positiv sanning» tycks Bergsten helt enkelt 
avse det vardagliga sanningsbegreppet, som inom fi
losofin brukar gå under namnet korrespondensteorin 
för sanning. Detta begrepp innebär att, för att en 
utsaga ska vara sann, krävs det en korrespondens 
mellan det som en utsaga uttrycker och ett förhållan
de i den verkliga världen. Införandet av termen »posi
tiv sanning» motiveras sannolikt av den besvärande 
mångtydigheten hos begreppet sanning, så som den 
användes i litteraturvetenskapen, där man ju också 
rör sig med en rad andra sanningsbegrepp.

Frågan om diktutsagornas sanning spelar följaktli
gen en mycket framträdande roll i Den trösterika gå
tan, även om den i detta avseende inte skiljer sig fullt 
så mycket från Resans formler som författaren vill 
göra gällande. Sålunda återkommer Bergsten ofta till 
frågan om hur pass korrekt dikterna återspeglar 
Tranströmers egna åsikter och upplevelser eller det 
historiska stoff han ibland använder sig av (s. 16, 99, 
130-136). Ett exempel på det förstnämnda får vi, då 
han apropå en formulering i »Början på senhöstnat
tens roman» förklarar: »Det förefaller rimligare att 
fatta denna sats som ett uttryck för författarens priva
ta övertygelse snarare än enbart som en poetisk tros
artikel» (s. 133).

Detta intresse för frågan om diktutsagornas »san
ning» kan naturligtvis tyckas kontroversiellt. I de se
naste årens litteraturvetenskapliga debatt har det ju 
hört till god ton att anse sådana frågor vara irrelevan
ta och därmed illegitima. Därom vittnar några princi
piellt intressanta dagspressrecensioner av Den tröste
rika gåtan, t. ex. Horace Engdahls i DN 17/3 89 eller 
Lars Nyländers i Västerbottens folkblad (8/5 89). Här 
vänder man sig mot Bergstens intresse för frågan om 
diktutsagornas sanning i ordalag, som tydligt röjer sitt 
ursprung i den poststrukturalistiska litteraturteorins 
tankar om dikten som ett språkspel utan självklara 
anspråk på samband med en verklighet utanför språ
ket.

Den poststrukturalistiska inställningen till begrep
pet sanning och förhållandet mellan dikt och verklig
het -  och för den delen mellan språk och verklighet -  
låter sig inte utan vidare avvisas. Likväl är det uppen
bart att den poststrukturalistiskt inspirerade kritiken 
av Bergstens bok till viss del utgår från en alltför 
förenklad bild av vad han har att säga. Enligt min 
uppfattning har han en mera sofistikerad inställning 
till frågan om dikternas sanning än vad hans kritiker 
vill medge.

Detta är särskilt tydligt i de partier av Den trösteri
ka gåtan som handlar om de religiösa och ockulta 
idéernas roll i Tranströmers diktning. Enligt kritiker
na skulle Bergsten hävda att Tranströmer håller dessa 
idéer för sanna i rent bokstavlig mening (DN 17/3 89, 
Västerbottens folkblad 8/5 89). Så är det emellertid 
inte. Visserligen polemiserar Bergsten mot åsikten att
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dessa utsagor uteslutande ska uppfattas metaforiskt 
eller som delar av »Tranströmers poetiska univer
sum», en uppfattning som han -  förmodligen felaktigt 
-  tillskriver Kjell Espmark (s. 130). Samtidigt menar 
han emellertid att de inte heller ska tolkas bokstavligt, 
alltså som faktuella påståenden om den objektiva 
verkligheten, utan som en tredje form av utsaga som 
har till syfte att öppna läsarens sinne för nya erfaren
heter genom att vidga dennes föreställningar om vad 
som är möjligt (s. 131-138) och som befinner sig på 
gränsen mellan det metaforiska och det bokstavliga 
(s. 135f.).

Även om Bergstens sätt att se på frågan om »graden 
av positiv, bokstavlig sanning» i Tranströmers dikt
ning tycks mig intressant, är det inte helt klart vad 
han menar. Ett problem är t. ex. att Bergsten inte 
klargör i vilken mening, om någon, denna tredje form 
av utsagor skulle kunna vara sanna.

En möjlighet är att tänka sig dem som utsagor om 
hypotetiska världar, m. a. o. som ett slags tankeexpe
riment, som läsaren inbjuds till. I detta fall blir frågan 
om sanning eller icke-sanning i korrespondensteore- 
tisk mening givetvis irrelevant.

En annan möjlighet vore att anta att Tranströmer 
med denna typ av utsagor söker utvidga den »vanli
ga» verkligheten -  vars förhållanden ju åtminstone i 
princip är objektivt verifierbara -  till att omfatta även 
en sorts gråzon av erfarenheter, som aldrig kan beläg
gas empiriskt, men som inte desto mindre kan upple
vas som »verkliga» i subjektiv mening. I den mån 
någon t. ex. har en upplevelse av »det förflutnas 
närvaro i nuet» eller »de avlidnas förmåga att träda i 
förbindelse med de levande» (96), skulle man kunna 
betrakta utsagor om sådana ting som sanna eller fals
ka i korrespondensteoretisk mening.

Samtidigt kunde man kanske önska att Bergsten 
hade kompletterar sitt intressanta resonemang med 
en mera ingående diskussion av Tranströmers eget 
sanningsbegrepp. Visserligen nämner han i förbigåen
de att Tranströmer ser »den egna upplevelsens äkthet 
som ett kriterium på sanning» (96), något som väl bör 
tolkas så, att dikten är sann i den mån den svarar mot 
diktarens egen upplevelse. Men Tranströmers inställ
ning till sanningen förändras genom tiden och han 
håller sig med flera olika sanningsbegrepp.

I Tranströmers tidiga diktning tycks sanningsfrågan 
inte ha spelat någon framträdande roll, såvida man 
inte tolkar hans uppfattning om förhållandet mellan 
dikt och sanning som sammanfallande med den som 
förespråkas av anhängare till vad som inom filosofin 
betecknas som det »pragmatiska» sanningsbegreppet. 
I varje fall framgår det av ett samtal som återges i 
Resans formler (s. 33) att Tranströmer vid tiden för 
17 dikter först och främst var intresserad av att hans 
utsagor skulle bli »bra dikt».

Denna inställning skulle emellertid snart förändras. 
Från mitten av 50-talet finns nämligen en rad uttalan
den som visar att sanningsproblemet blivit allt mer 
angeläget för Tranströmer.

I ett brev till Göran Palm (23/5 56) som återges i 
Resans formler (s. 30 f.) möter vi en uppfattning om 
sanning som ligger mycket långt ifrån den som Berg

sten tillskriver honom, nämligen den att upplevelsens 
äkthet är en förutsättning för sanning:

Hur ska man på en gång kunna bibehålla gåtan 
(för den är Sanningen) och förklara den? Hur ska 
jag kunna överföra den där scenen till pappret 
utan att lägga till av mina privata ord (ljuga).

Här tycks Tranströmer mena att kriteriet på san
ning står att finna i det allmängiltiga, dvs. i frånvaron 
av det privata och det tillfälliga.

Att den unge Tranströmer ser frånvaron av det 
privata och det tillfälliga som ett villkor för sanning är 
ett faktum som kunde förklara något som Bergsten 
själv påpekar i Den trösterika gåtan (s. 13f.). Här 
konstateras nämligen att ordet »jag» är mycket ovan
ligt i de fyra första diktsamlingarna, medan det blir 
allt vanligare i de senare böckerna.

Men tanken på det allmängiltiga som ett villkor för 
sanning kommer vid denna tid också fram på ett 
annat sätt. Det framgår av ett uttalande i FIB 1956:19 
(s. 28), där Tranströmer framhåller att det tillfälliga 
och tidsbundna är oförenligt med sanning i dikten. 
Det som här sägs vara sant är »det som är kvar när 
ögonblicken har fallit bort».

Efter hand kom Tranströmer emellertid att omfatta 
ett helt annat sanningsbegrepp. Ett vittnesbörd om 
det ger förmodligen redan Klanger och spår (1966), 
den samling där ordet »jag» får sitt genombrott i hans 
författarskap. Detta genombrott kan tolkas som ett 
tecken på att Tranströmer nu är på väg att ge upp 
tanken att det privata skulle vara oförenligt med san
ning. Att han efter hand också skulle ge upp tanken 
att sanningen ligger i det tidlösa -  dvs. »det som blir 
kvar när ögonblicket faller bort» -  framgår av ett 
samtal som Espmark redovisar i Resans formler (s. 
279). Här tar Tranströmer uttryckligen avstånd från 
sin tidigare tro att sanningen skulle ligga i det över
personliga och tidlösa. Nu säger han sig vilja dröja vid 
»ögonblicket» i stället för att söka »det allmänna».

Denna utveckling mot ett sanningsbegrepp som 
undviker »det allmänna» och i stället tar fasta på det 
specifika -  dvs. det personliga och tidsbundna -  inne
bär nog ett närmande till den position, som Bergsten 
beskriver, då han säger att Tranströmer ser den egna 
upplevelsens äkthet som ett kriterium på sanning.

Likväl är detta inte en uttömmande beskrivning av 
den senare Tranströmers position. Det finns nämli
gen flera uttalanden av denne som visar att han också 
strävar efter trohet i skildringen av en yttre, objektiv 
verklighet. Det framgår av ett brev, som Tranströmer 
1970 skrev till Göran Palm (återgivet i Resans formler 
s. 33 f.). Här försvarar Tranströmer ett inslag i Mör
kerseende med att hans dikter måste ha »en konkret 
verklighetsplacering» som utgångspunkt.

Det tycks alltså som om den mogne Tranströmer 
har ett sanningsbegrepp, som förenar sannfärdigheten 
gentemot den egna upplevelsen med sannfärdigheten 
mot en yttre, objektiv verklighet.

För detta talar t. ex. de passager hos Tranströmer 
där det talas om mötet mellan en sanning som kom
mer inifrån och en som kommer utifrån. Ett exempel 
på det är »Preludier II» i Mörkerseende:
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Två sanningar närmar sig varann. En kommer 
inifrån, en kommer utifrån.
Och där de möts har man en chans att få se sig 
själv.

Att detta syftar på en sannfärdighet, som förenar 
troheten mot den inre upplevelsen med troheten mot 
en yttre, objektiv verklighet styrks av en intervju i 
Lyrikvännen 1973:6, där båda dessa sanningskrav 
kommer till uttryck. Det första formuleras då Tran- 
strömer definierar sanning som att »svara mot en 
upplevelse» (s. 59), det andra då han säger: »Jag hittar 
egentligen aldrig på något. Jag ljuger aldrig om 
miljön» (s. 56).

Att sanning måste innebära trohet mot både den 
egna, inre upplevelsen och den yttre, opersonliga 
verkligheten styrks också av en formulering -  åter
given i Resans formler (s. 90) -  som från början var 
tänkt att fungera som motto för Sanningsbarriären 
(1978). Här sägs att »sanningsbarriären» är det ställe 
där den inre världen möter den yttre.

Detta innebär att Bergsten ger en alltför ensidig bild 
av Tranströmers sanningsbegrepp, när han förklarar 
att denne ser den egna upplevelsens äkthet som ett 
kriterium på sanning.

Likväl ter sig denna invändning mot Bergstens dis
kussion av sanningsbegreppet som ytterst marginell, 
om man sätter den i relation till förtjänsterna hos 
hans bok. Den trösterika gåtan är nämligen en mycket 
uppslagsrik, skarpsinnig och välskriven undersök
ning, som kommer att bli en idealisk introduktion till 
Tranströmers senare författarskap.

Torsten Rönnerstrand

Staffan Bergsten: Litteraturhistoriens grundbegrepp. 
Studentlitteratur, Lund 1990.

Peter Hallbergs handbok Litterär teori och stilistik 
(1970, 3 uppl. 1983) betecknar Staffan Bergsten helt 
sonika som den ena ytterligheten i sin bok Litteratur
historiens grundbegrepp; den andra ytterligheten står 
René Wellek för, menar Bergsten, med A History of 
Modern Criticism, ett verk som knappast lämpar sig 
för sträckläsning. Hallbergs introduktionsbok har 
länge gjort god tjänst inom den grundläggande univer
sitetsundervisningen i svenska och litteraturveten
skap. Hallberg skriver i förordet att han valt en »mera 
resonerande framställning, övertygad om att också en 
elementär akademisk lärobok [...] bör ge läsaren en 
inblick i ämnets problematiska och oavslutade karak
tär».

Hallberg visar sålunda i sin redogörelse för den 
svenska versläran just på komplikationer när han be
tonar att man bör vara försiktig med att anta något 
naturgivet samband mellan versmått å ena sidan och 
diktart, ämne eller stämning å den andra. Det hade 
varit på sin plats att Bergsten i sina avslutande littera
turanvisningar anbefallt Peter Hallbergs magistrala 
arbete Diktens bildspråk (1982), som följer bildsprå
kets metamorfoser under olika perioder i litteraturens 
historia. Han borde likaså ha hänvisat till Kristian 
Wåhlins Takt och otakt i svensk lyrik (1983), som i

själva verket gör hans eget kapitel om verslärans grun
der obehövligt. Jag noterar f. ö. en kuriös exemplifie
ring på vokal allitteration: »En ask vet jag ösas / 
Yggdrasil heter den.» Av Eddan finns en mångfald 
översättningar; Bergsten har här missat nedslaget.

Sven Delblanc ger i Livets ax (1991) en gliring åt 
»en provinsiell litteraturvetenskap med dess malande 
avhandlingsindustri». Louise Vinge hävdar för sin 
del i Tidskrift för litteraturvetenskap (4/1990) i sin 
recension av Bergstens bok med uppenbar självkänsla 
att »litteraturvetenskapen kanske mer än de flesta 
humanistiska discipliner studerar sina teorier och 
sina terminologiska redskap med uppmärksam kri
tik.» Vinge är otillfredsställd, milt sagt, med Berg
stens uppläggning; »han har ställt ambitionsnivån all
deles för lågt i förhållande till ämnets omfång och 
vikt.» Hans bok Litteraturhistoriens grundbegrepp 
förmedlar »en lättvindig version av ’det gängse och 
vedertagna’», konstaterar Vinge, men de som stude
rar litteraturvetenskap vid våra universitet borde »re
dan från början få någon kontakt med ledet ’veten
skap’ i ämnesbeteckningen och få belyst det historis
ka, det internationella och det nationella i våra termer 
på ett något mer djupträngande och framför allt mer 
modernt sätt». Vinges kritik synes mig analog med 
den hon i Samlaren 1976 riktade mot Göran Herme
réns Influence in Art and Literature (1975), ett verk 
för den delen som utmärks av en vida högre ambi
tionsnivå än Bergstens läromedel. Hon stämplade för
smädligt Hermerén som »en komparistikens Boi
leau», utan uppfattning om påverkningsstudiets posi- 
tionsförflyttningar under senare år. (L’Art poétique 
dateras i Bergstens bok till 1774 och det olyckligtvis i 
ett sammanhang där de studerande inte har anledning 
dra öronen åt sig.)

När Bergsten skall orientera om den litteraturhisto
riska periodindelningen genom tiderna förutsätter 
han en historisk överblick som inte hör nybörjarsta
diet till. »Som sammanfattning av olika etapper un
der studiernas gång» blir Bergstens framställning åter 
alltför grund och schematisk. Avsnittet 1900-talet och 
modernismen radar upp expressionism, imaginism, 
futurism, surrealism, absurdism och definierar varje 
företeelse på ett par rader. Bergstens diskussion av en 
periodindelning för 1900-talets del hade vunnit på en 
anknytning till Peter Lutherssons avhandling Moder
nism och individualitet (1986). Den magiska realis
men dyker oförmedlat upp utan att få någon klargö
rande karakteristik. Hallberg valde i sin handbok att 
koncentrera sig på tre »litterära epoker och riktning
ar» (barock, impressionism, expressionism) och det 
visar sig allt ha varit en klok begränsning.

Åt en redogörelse för det klassiska genresystemet, 
medeltidens genrer och den moderna tidens ägnas 
likaså ett av bokens huvudavsnitt. Genomgången ter 
sig katalogmässig och saknar som Vinge anmärkt an
knytning till den nya genreuppfattning som företräds 
av Gérard Genette och andra. I Bergstens sak- och 
personregister söker man förgäves efter begrepp som 
komparistik och reception. På tal om den litteratur
historiska kanon ser Bergsten sig föranlåten att kom
mentera en feministiskt orienterad litteraturveten
skap. Annars har han inte funnit anledning att orien




