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Inledning

Varje höst arrangerar Institutionen för Humaniora i samarbete med 
Bibliotek Västmanland och Västerås Stadsbibliotek en författardag vid 
Mälardalens Högskola. Temat för denna dag är en författare som även själv 
medverkar. Inbjudna föreläsare presenterar sina självvalda perspektiv på 
det aktuella författarskapet. Sedan 1996 har följande författare deltagit: 
Lars Gustafsson, Tomas Tranströmer, Kerstin Ekman, Birgitta Trotzig, Sara
Lidman, Göran Sonnevi, Lennart Hellsing och Torgny Lindgren. Hösten 
2005 var Kristina Lugn författardagens huvudperson. De fyra första 
bidragen i detta nummer av Litteratur och språk är föredrag som då hölls av
gästföreläsare och som här publiceras i den form de hade vid författar-
dagen. 

Övriga artiklar är skrivna av forskare vid Institutionen för Humaniora 
och tar upp skilda teman: reflektioner kring berättande och motivering i 
Rött och svart av Stendhal, diskussion kring förhållandet mellan litteratur 
och etik alltifrån Platon till Nussbaum, tankar kring självbiografin som 
kontroversiell litteraturform med Milosz i blickpunkten samt kanadensis-
kan Jeannette Armstrongs poesi och hennes förhållande till bl.a. kolonialism 
och poetens roll i samhället. Den avslutande artikeln behandlar Jean de 
Meung, nydanande fransk översättare från 1200-talet.

Red.
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Vad är Kristina Lugn egentligen?

Björn Sundberg

Att sätta etikett på Kristina Lugn är inte lätt; det finns många att välja 
mellan: dramatiker (det är ju som pjäsförfattare hon har profilerat sig 
sedan 1990-talets början, nu senast aktuell med Vera på Dramaten), lyriker 
(det var ju så det hela började), estradör (tillsammans med Allan Edwall 
bildade hon gruppen Tröstlösa, ”de skamfilades svar på Roxette”), 
kulturjournalist, radiopratare och teveunderhållare (den s.k. Klagomuren 
höll på att rämna då hon, Jörn Donner och Bert Karlsson tog emot gäster 
vid viskyglas och i tjocka moln av cigarettrök), teaterdirektör på Brunns-
gatan Fyra. Operalibrettist är en av de få saker hon inte har varit, men det 
är hon på väg att bli. Stockholmsoperan har beställt ett nytt verk av Sven-
David Sandström, baserat på Torgny Lindgrens roman Bat-Seba, och på 
Sandströms begäran skall Kristina Lugn svara för librettot.

Men hon började som sagt som lyriker. I hennes första samling om jag 
inte (1972) läser vi dikten om den socialt stigmatiserade Gun, ”död den 27:e
november 1968”, funnen liggande på golvet i en sörja av rå köttfärs som 
hon ”periodvis livnärde sig enbart på”. Diktjaget presenterar sig som bara 
”ett barn på 19”, vilket oemotståndligt dras till Gun, ”en mogen kvinna på 
36/ och dominerande av naturen/ (jag beundrade henne mycket)”. I 
omvärldens ögon är Gun inget lämpligt sällskap för diktjaget: ”hennes 
tillstånd var mano-depressivt och svårartat/ och dom förbjöd mig att träffa
henne/ dom var väl rädda att jag skulle ta alltför starka intryck/ och 
hemfalla åt köttfärslivet även jag”. Men bortom psykiatrins diagnoser och
omvärldens avståndstagande ser diktjaget en annan bild av Gun:

om jag inte hade tyckt så mycket om henne
skulle jag säga om min vän Gun
att hon var en trevlig och tämligen anständig människa
nu säger jag att hon var
bara ett liv
nära vacker nära ful nära sorg
och just på grund av detta
dog hon av ensamhet
äktsvensk vara
satt i elektrisk stol, levande balsamerad
Stockholm, Tomtebogatan
inte långt från tunnelbanan
och det finns många av hennes sort

Som en ”av hennes sort” ser sig uppenbarligen även diktjaget; texten 
mynnar ut i fem rader där diktjagets belägenhet – metapoetiskt, i den 
stund raderna skrivs – speglas i det liv som var Guns: ”nära vacker nära ful
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nära sorg/ och väntar på att dö av ensamhet/ swedish design/ 
Stigbergsvägen 9 i Uppsala”. Naturligtvis är det möjligt att – som flera 
kritiker gjorde – läsa dikten självbiografiskt, som ett personligt vittnesbörd. 
Mer givande är det att, som Isabell Vilhelmsen i Nordisk kvinnolitteratur-
historia, tolka texten som en retoriskt strukturerad dikt, uppbyggd efter 
begravnings- och försvarstalens givna mönster. Hennes analys av dikten 
mynnar ut i konklusionen: ”Att det som kan verka privat hos Kristina Lugn
kan ses som en konstfull framställning av existentiella problem har 
alltså förbisetts i Kristina Lugns tidiga diktning.”

Vid sidan av det allmängiltigt existentiella skikt som spränger det 
privata, vilket Vilhelmsen väljer att betona i sin läsning, ser vi i dikten om
Gun också en annan sida av Kristina Lugns författarskap: den sociala 
dimensionen, kritiken mot ett samhälle som sorterar människor; ett 
samhälle som sorterar bort de oälskade, som sorterar bort dem som inte är
’lyckade’. Ett samhälle som inte har rum för dem som bryter mot givna 
mönster och rollbeteenden.

Man kan också vända på problemet och se det ur Kristina Lugns 
perspektiv: Finns det något rum där man får växa fritt, och där man kan 
låta gemenskap med någon annan gro utan att själv krympa? Nej, är jag 
benägen att svara då jag träder in i hennes textvärld. Det är väl snarare så 
att Lugn gång efter annan tecknar destruktiva situationer och relationer som
inte fungerar; ständigt gestaltas sammanhang som skaver, ibland bara litet
grand, men ofta på ett starkt ångestframkallande sätt – även om vi i publiken,
när vi ser hennes pjäser, lockas till skratt därför att situationerna är så dråp-
liga och beskrivningarna så verbalt underfundiga. Man kan också uttrycka det
så att Kristina Lugn inventerar ett antal roller som inte duger, särskilt roller som 
kvinnor förväntas spela. Jag skall här dröja vid tre rollkonstellationer, som Lugn
penetrerat: mor/dotter (eller barn/ föräldrar över huvud taget), maka/
älskarinna och väninnor emellan.

Vi börjar i barndomen. I pjäsen Tant Blomma (1993) möter vi ”Babyn” som
intensivt längtar efter sin mamma – alla de andra barnen har redan blivit 
hämtade från dagmamman (dvs. ”Tant Blomma”); den utdragna väntetiden
fördrivs med låtsassamtal till mamma i leksakstelefonen med nallen i famn till
tröst. Och för att tydliggöra Babyns rädsla för att inte vara älskad lägger Lugn
in Alice Tegnérs kända barnvisa ”Du lilla solsken”, dock med justerad text: ”Du
lilla mamma som tittar in/ igenom dörren i drömmen min/ Jag ville vara så
underbar/ att jag fick ha lilla mamma kvar”. Älskad blir den som anses värd
att älskas; moderns närvaro och kärlek är en belöning för prestationer, 
beteenden och hur man ’är’. Den som inte är underbar nog får finna sig i att
leva sin mor förutan.

I Silver Star (1995) möter vi den unga flickan Camilla som är på 
rymmen hemifrån. Camilla vill bort från sin mamma; helst vill hon flytta 
hem till pappa, men hon vet inte var i stan han bor. I skymningen möter
Camilla en äldre kvinna, Alfhild, som är på jakt efter den lilla flicka hon en 
gång var: ”Jag ska träffa Alfhild ikväll. Den riktiga Alfhild. Den lilla 
Alfhild. Jag måste förklara för henne vad jag har gjort med hennes liv. Det 
är jag skyldig henne, tycker jag. Hon hade så stora förhoppningar på mig. 
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[…] Hon var inte mycket äldre än du när jag övergav henne.” I Camillas ögon
framstår Alfhilds resonemang, naturligt nog, som ”lite rubbat”; det som 
upptar Camilla är samma tankar som vi mött hos Babyn i Tant Blomma, det vill
säga barnets förväntningar och krav på föräldrarna. Och i andra texter av
Lugn möter vi än fler barn som känner sig svikna. Det som fascinerar är 
hennes förmåga att skildra predikamentet ur såväl barnets – framför allt den
unga flickans – perspektiv som föräldrarnas; det som smärtar är den känsla
hon förmedlar att relationen barn-föräldrar tycks vara omöjlig att utveckla på
ett harmoniskt sätt under de samhälleliga villkor vi lever. Det hopplösa i
mor/dotter-relationen naglade Lugn tidigt fast i den redan klassiskt vordna
texten om Liselott och hennes ”taskiga mamma”, tryckt i Bekantskap önskas med
äldre bildad herre (1983):

Ganska nära himlen
i ett hus som är ganska
grått i ett rum med fina tapeter
bor lilla Liselott

Och hennes vidriga mamma
bor faktiskt också där
hon står vid spisen och röker
och undrar var Liselott är
[…]
när kärringen sitter i köket
och gastar: skynda dej nu
du ska äta och pinka och klä dej
för klockan är fem över sju

tar Liselott tyst och stilla
sin färgglada täckjacka på
och utan att klaga det minsta
bestämmer hon sej för att gå

Då kommer en fågel fjärranifrån
Det kommer en sur pensionär
En unge somnar i skogen
En mamma är inte där
[…]

Också i den vuxnes backspegel ter sig barndomen som en förfärande ort. 
Det framskymtar, till exempel, då en medelålders kvinna i monodramen 
Var är Holger, Harald och Herrman? (2004) får återberätta ett minne i pjäsens 
slut, egentligen först efter det som vi i publiken uppfattar som 
monodramens slut. Kvinnan gör rentré och säger att hon bara vill berätta 
en sak till, om sig och sin pappa. Hon var så glad – och stolt. Hon skulle få 
gå på bio med pappa; pappa som var så upptagen, bara hon och pappa. 
Han hade köpt biljett i förväg, så det var säkert att de skulle få plats. Hand 
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i hand vandrar de till biografen, pappa och hon. Det är lång kö, det är många
som vill se den här filmen. Men det är ingen fara, pappa har köpt 
biljetter, han har dem i handen. Så stoppar han ner biljetterna igen och 
säger att nu skall vi gå hem, utan att se filmen. Pappa hade tagit sig tid för 
att hon skulle lära sig att känna hur det är att bli besviken.

Bilden av barndomen i föräldrarnas famn – ”den viktigaste tiden i 
människans liv”, som Babyn får säga – är inte ljus, och vuxnas 
familjeliv och tvåsamhet erbjuder tydligen inte heller någon lindring av vår
ensamhet och utsatthet. Kärnfamiljen framstår tvärtom som en havererad
social konstruktion, och de roller som erbjuds inom dess ramar tycks förr 
eller senare mynna ut i återvändsgränder.

Mest dystert gestaltas rollen som maka och älskarinna i Stulna juveler
(2000), där psykiatern Rune Nylander fungerar som pjäsens nav. Runt 
honom grupperas sex roller: hans patient (Majvor Lysén-Axén), hans 
dotter (Camilla), hans mottagningssköterska (Linnea), hans kollega (Gillis
Ignell, vilken har Nylander som handledare under sin specialist-
utbildning), hans nya patient (Eva-Lena Hastig, som egentligen är där för att
göra ett tidningsreportage) samt Majvors dotter Signelill. Därtill 
kommer Runes döda hustru Alfhild, ständigt levande i dottern Camillas 
medvetande – och också närvarande som en plågsam minnesbild för Rune 
själv.

På ett sätt som kan uppfattas som självutlämnande låter Lugn 
inledningsvis den massmediala exponenten för kvinnlig bekännelselyrik,
Selma Lagerlöf-pristagaren etcetera Majvor Lysén-Axén i en lång 
solosekvens, som sträcker sig över nästan fem textsidor, bikta sin kärlek till 
Rune Nylander och skildra sin väg från hans analyssoffa till väntande 
brudsäng. Hon sätter all sin tillit till Rune, och hon uttrycker sina känslor i 
metaforer, där abstrakt och konkret blandas på det sätt som är 
återkommande i Lugns texter:

Min älskade, min älskare, min älskade älskare! Oj, jag 
snubblar oj nej, jag snubblar ej – jag svävar bara till lite! Jag 
vet inte vad det är som händer. Det är inte lätt att hålla 
balansen när man vandrar i en erotisk frizon med en 
brådstörtad blomstertid inombords. […] å Rune när du 
kastade av dig läkarrocken Rune, min Rune – du är såsom 
en rusningstrafik i min kropp och när du for fram med 
dina hästkrafter på mina rondeller och viadukter och 
delade alla mina hemligheter som blyga småflickor längs 
de innersta nästan igenvuxna dikesrenarna, Rune, jag var 
så glad och gammalmodig när du fällde mig över bordet 
när du slungade mig ner på sängen, när realismen 
vidgades och gav vika, när du var en grävskopa som 
störtade mina referensramar när du slog upp alla mina 
dörrar på vid gavel och när du släppte in åskan och regnet 
när kraften i ditt famntag och eldgivningen från din 
andedräkt när din våldsamma godhet tog mig med på min 
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första sannerliga utlandsresa, Rune, du släppte mig 
inte förrän jag färdats ända fram till det väldiga ridåfallet.
Och när vi la till vid lantstället vid verklighetens strandkant
var allt jag aldrig någonsin vågat drömma om tryggt förankrat
i mitt nyfödda jag.

Majvors totala tillit till Rune Nylander kontrasteras mot den känsla och de 
erfarenheter som andra män väckt och givit: ”Men nu är jag hel. […] 
Männen har kommit, de har dragit över mig, de har dragit förbi, de har 
lämnat mig och jag har alltid varit ensam med tvätten. Det fantastiska med 
mig just nu är att jag har funnit kärleken mitt i den vinter som brukar täcka
kvinnornas livgivande vattendrag med mordisk iskyla.”

Till dramatikens konventioner hör att så starka förhoppningar i 
expositionen måste grusas förr eller senare. För publiken punkteras 
Majvors bild av Rune i samma ögonblick han gör entré, vilket sker direkt 
efter Majvors sorti efter den inledande solosekvensen. Mot hennes 
metaforiska utgjutelser står hans sakliga konstaterande sammanpressat i 
fem ord: ”Det här är Rune Nylander.” Sprickan mellan Majvors 
varseblivning och den realitet som är Rune Nylander vidgas pö om pö. Att 
hon därtill är utsatt för ett bottenlöst svek framgår av en förtrolig scen 
mellan Gillis och Rune, där Rune underrättar sin kollega om att han inte 
bara tröttnat på Majvor utan att han också våldtagit henne och att han nu 
vill ta sin terapeutiska hand ifrån Majvor, då han anser henne vara ett 
hopplöst förlorat fall: ”Jag har inte ett enda motargument att komma med 
när hon säger att hon vill dö.”

För Majvor har deras relation bokstavligen talat varit på liv och död: 
”Det är farligt att inge en människa hopp. Jag hade absolut inget hopp och 
jag hade lärt mig att leva med det. Men nu när du har ingivit mig hopp kan
jag inte falla ner i hopplösheten igen. Ett så högt fall klarar jag inte. Jag 
skänker dig min tillit. Svik mig inte, för då dör jag.” Rune, däremot, ser 
deras relation som ett experiment, som han inte längre vill ta ansvar för 
och därför vill han nu be Gillis att ta över. Runes känslokyla, som 
förskräcker Gillis, uttrycks i hans distinktion mellan att älska och utföra 
”kärleksgärningar”. Runes svek fullbordas längre fram då han i stället vill 
gå i brudsäng med Majvors dotter Signelill. Allt eftersom spelet fortgår 
uppdagas tidigare och etableras nya erotiskt-emotionella relationer: 
Rune har, åtminstone metaforiskt, en garderob full av avlagda kvinnliga 
intimplagg på sin mottagning.

Som en parallellhandling till allt det emotionella trassel som florerar 
runt Rune spirar (och dör) kärleken mellan Gillis och Runes dotter Camilla.
Som Camilla själv får säga har hon ”problem” med sin ”kvinnoroll”; 
problem som inte bara bottnar i Runes generella oförmåga att uttrycka 
autentiska känslor men som även har sin grund i den obearbetade 
relationen till hennes döda mor Alfhild, som är, med Camillas egna ord, 
”fasansfullt död”. Från Lugns tidigare pjäser känner vi igen det svikna 
barnet, här dubbelt sviket – såväl av far som mor. Vari moderns svek 
ytterst består förblir svävande, men klart står att Alfhilds självmord lagt en 
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tung börda på Camilla, en känsla av ansvar och skuld som hon inte kan 
hantera: ”När mammorna tar livet av sig bevisar de att det finns ett sätt att 
vara gudomlig. Den sortens mammor är fria kvinnor. De är en seger för 
feminismen. Låt ingen annan bestämma över ditt liv. Bestäm själv när du 
ska dö. Det är det enda sättet att manifestera en fri vilja, säger min mor. 
Alfhild.” Genom sitt självmord har Alfhild för alltid blivit oåtkomlig för 
Camilla som är dömd till övergivenhet; det är hon som får betala priset för 
att modern manifesterat sin fria vilja:

Jag vet att solen skiner
och döden smyckar sig
med himmelsblå gardiner
och stjärnridå för dig
som alltid är min mamma
som aldrig kommer hem
Adjö med dig Camilla
som aldrig fick nån vård
Nu är du förd du lilla
till skräckens fritidsgård

Samtidigt är det viktigt att notera att pjästexten inte dömer Alfhild eller på 
något annat sätt moraliserar över henne; den stannar vid att lyfta fram den 
smärta och vilsenhet som förlusten skapar hos hennes dotter. Man kan också
med Åsa Beckman säga att Camilla, liksom en rad andra kvinnor i Lugns 
texter, genom avskurenheten från modern ”permanentas” i ”flickpositionen”.
Jag tror också att det är tämligen poänglöst att läsa ut någon moralisk 
förkastelsedom över Rune (även om han onekligen beter sig som en gris) eller
över någon annan enskild gestalt i denna pjäs. Vad Lugn gör är snarare 
att demonstrera hur omöjliga den traditionella familjens givna roller är 
och vilken förödelse som följer av föreställningen om kärnfamiljen som 
samlevnadsnorm. Drömmen om tvåsamhet och äktenskaplig lycka blir – 
som Signelill får säga – till underlag för en ”sängkammarfars”. Till intet annat
tycks den drömmen duga.

Mer muntert, just som en fars, framställs äktenskaplig samvaro i den 
tidigare uppförda pjäsen Rut och Ragnar (1997). Den inleds med en dansscen,
där Ragnar sprudlar av lycka över att Rut äntligen sagt ”ja”; hennes hänförelse
är inte mindre. Men det vi bevittnar är inte genrepet på bröllopsvalsen utan
deras dansanta glädje över att de äntligen efter många års äktenskap kunnat
enas om att skiljas. Hela pjäsen formas till en vidunderlig upp och 
nervändning av de sedvanliga bröllopsförbere-delserna: skilsmässoannons
skall införas, fotografi skall tas, bruden återlämnas till fadern; bohaget 
skall inte sammanföras utan bokstavligen sågas itu. Skilsmässoparty och 
svekmånad stundar.

Styckets slagkraft ligger till stor del i denna oväntade, tokroliga 
omkastning, och i scenföreställningen höll Allan Edwall och Kristina Lugn 
(som själv gestaltade Rut) en lätt komediton, som bäddade för publikens 
munterhet. Samtidigt härbärgerar stycket en sorgsenhet och – paradoxalt 
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nog – en varm om än luggsliten kärlek. Här finns en affektion och en 
samhörighetskänsla mellan Ragnar och Rut som ännu är intakt, trots 
lättnaden över att äntligen få lämna varandra. Desto beskare framstår då 
den definitiva domen över äktenskapet som samlevnadsform, vilken till 
slut naglas fast; orden är lagda i Ruts mun: ”Vet du vad – jag tror att själva 
förutsättningen för att ett äktenskap ska hålla så länge som vårt är att minst
en av de inblandade glömmer att varje människa föds som ett underverk 
av möjligheter. […] Jag riktade min längtan till dig därför att jag inte 
vågade följa den dit den egentligen ville föra mig.”

Inte heller väninnor emellan tycks verklig gemenskap kunna gro, 
åtminstone inte som ’väninneskapet’ gestaltas i Idlaflickorna (1993) och i 
Nattorienterarna (1998). I Nattorienterarna stöter Vera och Bricken oväntat på
varandra i natten; om dagen är de kolleger på samma skola – utan att ha 
särskilt mycket till övers för varandra. I nattens mörker finner de varandra,
men de stöter också bort varandra, i sina drömmar om ett annat liv, 
drömmar som dagen inte tål. I Idlaflickorna ställs de betydligt äldre 
kvinnorna Barbro och Lillemor på scen; också deras möte är litet apart, 
bland annat upptäcker de, då de talar om sina liv, att de bägge två är, eller 
åtminstone har varit, gifta med Herrman. Barbro och Lillemor skulle – kan man
tycka – kunna mötas som två ’systrar’; när deras öden speglas i 
varandra skulle en ömsesidig förståelse kunna spira. Men när Lugn väljer 
att klippa av deras samtal har inget överbryggats; de står där lika 
främmande för varandra som de var från början. De är fortfarande slutna i
var sin ensamhet. Eller med Barbros ord: ”Min ensamhet vandrar. Långt 
utom räckhåll.”

*
Efter denna lätt depressiva genomgång kan man fråga sig vad som återstår 
när alla dessa roller och relationer prövats och förkastats. Jo, kanske att i 
utsägandet skapa sig en plats. För som Alfhild manar Camilla i slutet av 
Silver Star, då den lilla flickan berättat att hon ibland hör ”en sång som 
handlar om att jag har en pappa som jag älskar”: ”Lyssna noga på den 
sången. Den kommer att hjälpa dig. Din pappa har kanske förstört alla sina
chanser att få leva tillsammans med dig. Men det enda du behöver för att 
han ska vara din pappa är att du längtar efter honom. Sjung sången om din
pappa för dig själv […].” Och även om världen är som den är, ligger det ett 
djupt hopp i vetskapen att den oälskade flicka, vars tal uttrycks i den dikt 
som inledde Lugns debutsamling om jag inte successivt sökt sig fram till en 
plats; skrivit sig en plats, där denna längtan efter att få finnas till – trots allt 
– har kunnat härbärgeras:

snoröga
sa dom
fördömda snoröga
lilla fanskap till gloare
smygtittare, anfallare
snörvlare
ordbajsare
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orkar inte med dig
sa dom
finns inte plats för dig
sa dom
maken till otymplighet
maken till oformlighet
maken till maskorna på strumporna
snoröga
glappande skosula
uppkäftiga hundtryne
drällande räddöga
sa dom
bryt samman, packa igen
släck om dig, släck dig
vi har aldrig sett
något så rysligt
och vill helst slippa se
idag också

Och kanske återstår ändå en roll, som Kristina Lugn själv sagt sig vilja axla:
den som dramatiker. I förordet till Nattorienterarna skriver hon: ”Men jag hop-
pas att jag ska kunna tillägna mig ett innerligare förhållningssätt till 
mitt författarskap. Det är hög tid nu att mitt språk slutar segla som en 
ståtlig gammal anka på ett alldeles för spegelblankt insjövatten. /…/ Jag 
ska ta mig ur den här uttrycksformen. /…/ Därför har jag bestämt mig för 
att bli dramatiker i stället för, som hittills, en poet som ibland skriver 
dramatik.” Den föresatsen har hon varit trogen genom skapandet av en 
lång rad sceniska verk sedan dess – även om hon också givit ut 
diktsamlingen Hej då, ha det så bra! (2003), den första sedan Hundstunden (1989).
Kanske kan man säga att Kristina Lugn numera är en dramatiker 
som ibland skriver poesi. Och där, på teaterns scen, kan det som inte finns i
’verkligheten’ lekas fram som gestisk utopi. Även om detta inte gestaltas
fullt ut i hennes pjäser skymtar det i de sprickor som uppstår, då invanda 
rollbeteenden och givna sociala sammanhang brutits sönder. I dessa 
sprickor kan – kanske – vår längtan finna ett ankarfäste, en hemvist.

Till sist för att knyta an till inledningen: Vad är då Kristina Lugn, 
egentligen? Svaret får bli att Kristina Lugn är – Kristina Lugn. 
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Kristina Lugn, vardagspratets dramatiker

Margareta Wirmark

“Språket är det viktiga”, säger Kristina Lugn i en intervju.1 Var kan vi 
lyssna till svenska språket? – På teatern, givetvis och i kyrkan. ”Min morfar
var kantor från Tierp. Jag satt med under högmässorna och insöp alla 
orden, kom att älska det där religiösa bildspråket, en så vacker tröst. Den 
religiösa upplevelsen innehåller ju en så tydlig och viktig poetisk kvalitet. 
Vid sidan av kyrkan är det bara på teatern man får ta del av vårt eget 
modersmål. Lyssna på det, relatera det till livet.”

Från kyrkbänken till teaterscenen. Kristina Lugn har prövat alla 
teaterns huvudroller: som teaterchef och dramatiker, skådespelare och 
regissör. Och allt under de senaste tjugo åren. Tidigare skrev hon mest 
lyrik.

Hon skrev först ett par hörspel som framfördes i Sveriges Radio. 
Därefter blev hon kontaktad av Lars Löfgren, teaterchef på Dramaten. Han 
frågade om hon ville ha ett arbetsrum i huset. Kristina Lugn tackade 
ja och flyttade genast in. Det var så det började. Scendebuten skedde med När
det utbröt panik i det undermedvetna år 1986. Året därpå spelades Titta det blöder. 
Nästa pjäs, Det vackra blir liksom över kom 1989. Alla pjäserna framfördes på
Dramatens scener och det gjorde också flera av 90-talspjäserna, Tant 
Blomma, Idlaflickorna och Silver Star.  Inte många scendramatiker har blivit 
så tidigt och så ofta framförda på vår nationalscen.

Kristina Lugns lyrik är nära knuten till hennes person, till hennes 
ansikte och röst. Vi känner igen den rösten: den talar långsamt och tydligt 
och med ett egendomligt staccatoartat sätt att betona orden. Lyriken bär i 
hög grad författarens egna drag, den saknar mask.

Annorlunda är det med dramatiken. Där framträder Kristina Lugn 
förklädd, där bär hon en sorts mask. Hon har sagt att hon älskar att skriva 
för scenen.  ”Skillnaden mellan att skriva för teatern och att ge ut böcker är 
för mig framför allt att teatern gör mig lycklig. Det är bara där jag inte är
ensam.” På teatern behöver hon inte recitera egna texter; här lånar hon 
kropp och röst från andra. Här kan hon uttrycka sig rakare och utan 
ironisk distans. Skådespelarna gör det möjligt att möta publiken utan 
förbehåll. Och gensvaret är ögonblickligt: skratt eller kanske tårar. Att 
publiken berörs djupt av hennes pjäser vet var och en som besökt någon 
enda av hennes föreställningar.

Vilka är det som står på scenen? – Ofta återkommer en och samma 
skådespelare i flera pjäser: Sif Ruud, Allan Edwall, Anna Björk. Vi i 
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publiken kan faktiskt namnge skådespelarna långt efter det att pjäsen lagts 
ner. Hos henne ingår skådespelare och pjäs en särskilt hållfast legering, 
kanske också därför att pjäsen och rollen skrivits för namngivna 
skådespelare. Se på Idlaflickorna; den skrevs för Birgitta Vahlberg och Sif 
Ruud. Sif Ruud hade läst Kristina Lugns lyrik och önskade sig en pjäs i
samma anda. Hon gick till teaterchefen som gillade idén och beställde en
pjäs för två. Desssa erfarna komedienner – på den tiden i sjuttioårsåldern - 
kom att uträtta storverk i Idlaflickorna. Det är deras ansikten; deras röster
och tonfall vi minns från den föreställningen. Och lika tätt sammanknutna 
med Nattorienterarna är två kvinnor från en yngre generation, Pernilla
August och Lena Endre.  

Några år in på 90-talet börjar en ny era i Kristina Lugns författarskap. 
Nu får hon tillgång till en avantgardescen, helt liten men med stor 
kapacitet. Teater Brunnsgatan Fyra är en källarscen bara något stenkast från
Stureplan. Teatern drevs länge av Allan Edwall som ett enmansprojekt: här 
framförde han och bara han samtliga roller i snart sagt hela 
världsdramatiken. På hans initiativ inleddes ett samarbete med författaren 
Kristina Lugn. Resultatet blev en kärlekshistoria: Rut och Ragnar (1997). 
Kristina Lugn producerade text medan Allan Edwall fungerade som
bollplank och kritiker: han strök och strök i det ymniga materialet. När 
pjäsen omsider kom upp på scenen spelade han den äkta mannen medan 
Kristina Lugn framträdde som hustrun. Inledningsrepliken lyder så här:

Å vad jag är lycklig! Jag skulle vilja dansa, dansa, dansa 
hela natten! Underbara kvinna! Tänk att du sa ja!

”Tänk att du sa ja!” - Åskådaren tror kanske att man firar bröllop, att det är
brudvalsen som pågår som bäst.  Men Kristina Lugn har vänt bak och fram 
på kronologin. Rut säger ja inte till äktenskap men väl till skilsmässa, det är
därför paret tar sig en svängom i rena glädjen. I fortsättningen ska de två 
gå skilda vägar. Men dessförinnan måste man genomgå en rad ceremonier, 
märkligt välbekanta i sitt ordval och samtidigt alldeles nya. Inledningsvis 
faller Rut på knä och avkräver Ragnar ett löfte.

Vill du skilja dig från mig, Ragnar? Lovar du att avstå ifrån 
mig och lämna mig ifred och bli ett minne blott i nöd och 
lust intill den stund då döden kommer och skiljer mig ifrån 
mig själv?

På Teater Brunnsgatan Fyra har en lång rad av hennes pjäser haft 
urpremiär, alla med belysande titlar: Titta en älg! (1999), Eskil Johanssons 
Flyttfirma (2000), Begåvningsreserven (2002), Våra bottennapp (2003), Två 
solstrålar på nya äventyr (2003), Var är Holger, Harald och Herrman? (2004) 
samt Gråt inte mer, Cecilia. Och inte du heller, Ursula (2005). På Brunnsgatan 
4 framträder hon numera som regissör och sedan Allan Edwalls död är hon
konstnärlig ledare för teatern. I dag står den öppen också för andra 
dramatiker. På denna scen med dess intima publikkontakt framträder 

12



många prominenta skådespelare av vilka några knappast tillhör de yngre.
Hösten tjugohundrafem framförde Lena Nyman och Erland Josephson sin
alldeles egna version av Romeo och Julia. 

Kristina Lugn är miniatyrernas mästare. Hennes pjäser varar sällan 
mer än en timme och ofta är det bara två skådespelare på scenen. Så är det 
i Tant Blomma, så är det i Idlaflickorna, i Silver Star och i Nattorienterarna.
Kvinnorna dominerar. Några pjäser har en åldersmässigt udda rollkon-
stellation: så konfronteras en pensionär med en förrymd skolflicka i Silver 
Star medan Tant Blomma skildrar samvaron mellan en dagmamma och en
baby. Pjäserna saknar handling och utspelar sig man vet inte var.

Vi börjar med Tant Blomma (1993).  Så kallas dagmamman som låter 
sitt dagbarn, en ettårig baby, hålla till i en hage, en hage hopsnickrad av 
träspjälor. Det är praktiskt och ändamålsenligt, tycker hon.

De här hagarna är verkligen bra att ha när man inte har tid 
att hålla ordning på barn. Du kan känna dig fullständigt 
trygg. Du kommer ingenstans.

Sådana här hagar existerar knappast i dag men var vanliga på femtiotalet. 
Burar för barn; där står de och skakar galler. Dagmammans lägenhet är 
liten; den tycks ha växt upp under miljonprogrammet och saknar 
markkontakt.  Utanför fönstren öppnar sig ingen blommande trädgård; hit 
upp leder bara en ekande hiss. Babyns riktiga mamma skulle ha varit här 
för länge sedan för att hämta sitt barn, får vi veta. Men hon syns inte till 
och ringer inte heller. Hon har nog fastnat i någon bilkö eller någon 
hälsokostkö, tror Tant Blomma. Babyn lyssnar förundrad till denna syrliga 
kritik och är inte sen att föra lärdomen vidare. Så här säger babyn till Nalle:

Om vi bara står här och vinkar så kommer nog mamma 
snart och vinkar tillbaka till oss. Nu ska du inte vara rädd, 
var inte rädd. Mamma kommer vilket ögonblick som helst. 
Och då ska hon sjunga min tröstesång.

Existerar frihetens möjlighet? - Kristina Lugn verkar inte så säker. Så här 
skriver hon i pjäsens förord: ”Jag hoppas att Tant Blommas mamma 
kommer snart. Och att vi blir fria som vilda växter och för alltid förrymda 
burfåglar allesammans.” - Vilka vi? - Det är oss i publiken hon önskar en 
smula större frihet; tänk om vi  kunde förvandla oss till för alltid förrymda 
burfåglar. 

Pjäsen om Tant Blomma är både komisk och tragisk. Den speglar alla
människors villkor; det är vår egen vardagstillvaro som återges i 
skrattspegel. Den synliggörs med alla sina egendomligheter och all sin 
återhållna längtan. Vi som ser pjäsen har minsann inga svårigheter att 
identifiera oss med den brådmogna babyn som störs så påtagligt av 
dagmammans kritik: envist letar babyn efter en ursäkt för henne som 
glömt sitt barn.  
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Men åskådaren kan säkert känna lika stor förståelse för dagmamman 
som aldrig blir klar med sitt beting. Hon saknar kontroll över sin tillvaro 
och mot sin önskan tvingas hon arbeta över ända in på natten. Aldrig får 
hon en minut över för egna hemliga drömmar. 

Denna på ytan anspråkslösa pjäs om en väntan som aldrig tar slut har 
sina föregångare; pjäsens roller är väl etablerade i teaterhistorien. 
Mamman som aldrig visar sig på scenen är en svensk Godot. Och baby och 
dagmamma har tagit arv efter Vladimir och Estragon. 

Kristina Lugn har en lång rad läromästare. En heter Sonja Åkeson, en
annan Samuel Beckett, en tredje Harold Pinter, nybliven Nobelpristagare. 
Hon har översatt en av hans pjäser till svenska och lärt sig åtskilligt på den 
resan. I Tant Blomma har hon faktiskt smugglat in en hälsning till Pinter och
hans pjäs The Caretaker. In i babyns ensamma liv träder plötsligt en 
fastighetsskötare som lägger scenen i mörker. Är det döden själv som 
kommer på besök? Babyn förstår ingenting.

Idlaflickorna (1993) beskriver en existentiell situation välbekant för var 
och en av oss. Två medelålders kvinnor möts av en tillfällighet under en
charterresa. Långsamt söker de sig fram: trevande öppnar de famnen för
varann. Ska de våga en ny bekantskap och riskera sina invanda positioner 
eller ska de bättra på sina stängsel och markera avståndet lite tydligare? -
Kristina Lugn beskriver kvinnornas närmanden och fjärmanden med all 
den komik detta rymmer. De talar och talar: rekapitulerar händelser ur 
sina liv och finner helt oväntat att de delar precis samma drömmar. 
Drömmarna pekar tillbaka mot deras ungdom. En gång sträckte sig deras
smidiga kroppar efter en ljusblå boll. I minnets gymnastikuppvisning 
hanterar de en alldeles egen boll av svindlande dimensioner. Se hur högt 
den flyger, den blå bollen, se hur exakt den landar, se hur elegant jag 
balanserar den ytterst på ena handflatan. Bollen slängs upp på nytt och på 
nytt och ritar kurvor över himlavalvet. Var finns den bollen i dag? Vart har 
drömmarna tagit vägen?    

I Nattorienterarna (1999) är situationen likartad. Två kvinnliga lärare 
möts av en tillfällighet i skogen. Man är ute på nattorientering och bär 
pannlampor för att hjälpligt hitta vägen i mörkret. Så inleder de ett samtal 
och omsider letar de sig fram till en minerad samhörighet. Det är den 
slingrande vägen från avståndstagande till bekräftelse som beskrivs i 
denna pjäs.

Och se på Silver Star (1995), pjäsen om två rymlingar som träffas ute på
stan. Tioåringen skulle egentligen vara på väg hem från skolan, 
pensionären sitta blick still i sin egen invanda tv-soffa i vardagsrummet. 
Men ingen av dem gillar ålderssegregerade fållor; därför har de rymt. Och 
så träffas de av en slump och så kan en alldeles ny samvaro starta också för
dem.

Flera pjäser, flera olika dialoger. Eller är det fråga om idel förstuckna
monologer? - Ty det är nu inte så alldeles säkert att de nattorienterande 
fröknarna behöver uppfattas som två olika individer: de kan lika gärna 
vara två sidor av en och samma person. Det gäller i lika hög grad om 
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charterturisterna liksom om de två som rymt hemifrån. Tolkningen av varje
enskild pjäs hålls öppen; den överlåts åt publiken att formulera.

Kristina Lugn skriver inte så mycket om särskilda individer som om 
Människan själv. Ty visst finns beröringspunkter mellan hennes pjäser och 
den medeltida moraliteten där en individ gör upp räkningen med sitt liv.
Döden uppenbarar sig plötsligt och ställer allt på ände: nu har människan 
nått sin livsgräns. Hos Kristina Lugn sker något likartat: Människan 
konfronteras med en alldeles okänd Människa och drabbas av eftertanke 
och reflexion. Hos henne är det inte döden som visar sig, men också en 
smutsig fastighetsskötare kan skrämma en baby från vettet.

Medeltiden har sin dramatik; så hade också franskklassicismen.  Varje 
tidsålder utformar sina egna pjäser, med eller utan regelbok. Under 
franskklassicismen var regelboken särskilt omfattande. Så borde varje pjäs 
ha fem akter, varken mer eller mindre; så borde varje pjäs ha en tydlig och 
klart avslutad handling; så borde tidens och rummets enhet alltid iakttas. 
Och så vidare.

Kristina Lugn har legat i Uppsala; hon har läst litteraturhistoria; hon 
kan sin Molière och sin Racine. Det betyder nu inte att hon väljer att 
tillämpa deras regelsystem, snarare tvärtom. Hennes pjäser sätter sig alltid 
på tvären. De vänder ut och in på det gamla vanliga. Ingen har någon 
aktindelning, ej heller någon handling. En pjäs fylld av väntan motsvarar
knappast det franskklassiska dramats krav; en pjäs där två kvinnor 
berättar minnen för varann gör det inte heller. Kristina Lugns dramer följer
helt andra regler än Fedra och Misantropen. 

Var utspelar sig hennes dramer? - Bor tant Blomma i en stockholms-
förort eller i något litet samhälle på landsorten? - Ingen vet. Den ena 
Idlaflickan påstår att hon bor i Hagsätra men flicka numro två tycks sakna 
hemort. Och charterpjäsen är statisk: kvinnorna förblir sittande på en och
samma bänk fram till slutscenen; aldrig bryter de upp.

På just denna punkt överensstämmer pjäsen faktiskt med det fransk-
klassiska dramats regelsystem: där föreskrivs en och samma uppehållsort 
från första scenen till den sista. Och man vet precis var man befinner sig, 
inne i ett palats eller ute på en gata. Ej så hos Kristina Lugn; hon 
rumsbestämmer aldrig sina pjäser och inte heller tidsbestäms de.  Och hon 
skriver nästan uteslutande dialog. Scenanvisningar saknas så gott som helt. 
Det ankommer på regissören att utforma scenrummet och scenografin är 
alltid sparsmakad. Idlaflickorna har sin bänk, det är allt; av hav och strand 
och sol syns ingenting. Och lika anonym är tant Blommas lägenhet. Det 
enda vi får veta är att den är fylld med pelargonier men exakt hur många 
växter hon härbärgerar meddelas ej.

Teater är till för att säljas. Varje pjäs bör absolut fylla ett kvälls-
program. Det var man väl medveten om redan på 1600-talet. En pjäs skulle 
ha fem akter om vardera en halvtimme, sammanlagt två och en halv timme
och därtid ett antal pauser för umgänge och mat. Inte heller den regeln 
följer Kristina Lugn; hennes pjäser påminner mest om enaktare. Det är 
ingen populär form bland teaterchefer; de efterfrågar längre stycken och
åtminstone en ordentlig paus. Hennes pjäser är alldeles för korta och 
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alldeles för löst uppbyggda. Ibland markeras varje ny episod med ett
nummer; ibland har pjäsen formen av en revy där dialoger och 
sångnummer avlöser varann. Se på Tant Blomma; den innehåller inte 
mindre än sju sångnummer och ännu fler dialogpartier. 

Det franskklassiska dramat skulle präglas av vraisemblance och strikt 
efterlikna verkligheten. Lek med tid och rum ogillades. Hur gör Kristina 
Lugn; överensstämmer hennes pjäser med vår egen verklighet? - Kanske 
på ytan. Men överensstämmelsen är skenbar; vi känner igen oss men 
känner ändå inte igen. Det är ingen folkhemsrealism vi möter hos henne. 
Eller kanske snarare: här har folkhemsrealismen stegrats optimalt; här har
den nått en rent absurdistisk nivå. 

Ett franskklassiskt drama skulle också uppfylla kravet på bienséance; 
den goda smaken måste absolut respekteras. Inte heller den regeln följer 
Kristina Lugn: hon arbetar tvärsemot det vedertagna. Det händer inte så 
sällan att hon framstår som provocerande. Det är framför allt i språket 
revolten mot skick och bruk gör sig synlig.

Se på öppningsscenen i Vera, det drama som hösten tjugohundrafem 
hade premiär på Målarsalen på Dramaten. Här har hon faktiskt skrivit en 
helaftonspjäs som tar en och en halv timme att uppföra och som omfattar
inte mindre än fem roller. Vera är chef för ett bokförlag och på väg mot 
konkurs. Alla medarbetare tänker gå sin väg. Så här faller deras avskeds-
repliker.

o Jag måste gå nu, annars missar jag bussen. Men jag 
hinner säga att jag inte tycker att du har varit någon bra 
chef, Vera. Vi skulle aldrig ha låtit dig leda verksamheten 
om vi tyckte att förlaget är viktigt. Vi ville bara tjäna 
pengar. Men det gick ju inte så bra. 

o Hej då, Vera. Jag önskar dig allt ont.

o Hej då, mamma. Du är som en sådan där stor svart 
sopsäck. Du hänger överallt som ett berg av dammiga 
döda kråkor.

o Du får inte vara sur på mig, Vera. Jag hoppas att jag 
aldrig mer behöver ha något med dig att göra.

Pjäsen börjar bakifrån, precis som Rut och Ragnar. Det är Veras sista dag på 
arbetet. Väntar hon sig kanske ett tack eller en blomma? - Därav blir
ingenting; hennes medarbetare bromsas aldrig upp av konventionella 
hänsyn. 

Jag konstaterade nyss att Kristina Lugn gått i skola hos Harold Pinter. 
Svenska akademien har formulerat den sanningen att ”han frilägger 
avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum.” 
-  Så löd motiveringen när han utsågs till Nobelpristagare.
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Den karakteristiken passar lika bra på Kristina Lugn. Hon har tagit på 
sig uppgiften att frilägga avgrunden under vårt eget svenska vardagsprat.
Det är språkets fast etablerade yta hon perforerar. Hon avstår ifrån 
konventionell handling och söker aldrig fängsla publiken med lika 
konventionell spänning. Hon tackar nej till snart sagt allt i det traditionella 
dramat och drar upp ridån först när sista akten redan är passerad. Då 
härskar dagen-efter-stämning, då är alla möjligheter uttömda. Människor 
hålls fängslade i slutna rum: de rör sig ej ur fläcken men slutar aldrig att 
tala och tala. Det är den enda aktivitet som pågår. Enbart språket lever 
kvar.

Det är på språkets yta dramat går av stapeln. Språket utgör Kristina 
Lugns byggarbetsplats och till den ges vi alla tillträde. Ja, hon påminner 
faktiskt om en arkitekt i full verksamhet. Eller leker hon kanske med Lego?
– Av ord och uttryck – av gula och vita och röda plastklossar – konstruerar

hon torn och tinnar men först demolerar hon allt gammalt och vant. Hon 
konstaterar faktum: hela vår språkliga vardagsverklighet behöver 
renoveras. Och när arbetsdagen är slut har hon byggt upp nya ekorum som
ger möjlighet för komplicerade uttryck, för dissonans och mångtydighet. Så
här kan hon gå till väga: 

Hon utgår från en slagdänga, från ett musikstycke som redan förlorat 
det mesta av sin slagkraft. Hon behåller melodin och förkastar eller snarare 
renoverar ursprungstexten. Dessa två uttryck med olika känsloladdning 
läggs omlott och förmås att motverka men också samverka med varann. Se 
på Vera där hennes medarbetare helt oväntat uppstämmer en allsång.

Räddare kan ingen vara
Än den stora vuxenskara
Som går vilse här på jorden
Den är snart till intet vorden.

Vad vi tar och vad vi giver
Samma småbarn vi förbliver
Och den vandring vi vill göra
Till vår undergång ska föra.

”Jag satt med under högmässorna, insöp alla orden, kom att älska det där 
religiösa bildspråket, en så vacker tröst.” – Vi minns att barnet Kristina 
tillbringade åtskillig tid i Tierps kyrka där morfar satt vid orgeln och 
spelade. Den här pjäsen tar tillvara ett barndomsminne; här återklingar helt
oväntat en av våra mest älskade barnpsalmer, en psalm skriven av Lina 
Sandell för hundra år sedan. ”Tryggare kan ingen vara.” – Melodin minns 
var och en i publiken även om orden bleknat bort. Och psalmen sjungs än i 
dag vid raden av barndop: ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla 
barnaskara.” – Hos Kristina Lugn har den tryggheten gått förlorad. Den 
har ersatts – eller kompletterats – av en undergångsstämning som drabbar 
alla och envar. Här råder disharmoni: här finns inbyggd en stark 
motsättning mellan ord och melodi.
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En annan älskad sysselsättning för språkarkitekt Kristina Lugn är att 
välja ut enstaka ord och uttryck och långsamt förändra deras innebörd. Ta 
till exempel begreppet brevskrivning. En vardaglig syssla som att skriva 
brev kan till en början framstå som något ganska entydigt. Kristina Lugn 
fläker raskt itu den termen; hon ser till att den ändrar innebörd under 
pjäsens gång. Så här uttrycker sig Vera i pjäsen med samma namn: 

Jag försökte framstå som åtminstone lite bättre än jag var. 
Jag gjorde det för er skull. För att ni inte skulle behöva 
känna att ni förspillt er tid. Jag sysslade med brevväxling. 
Jag hade så många vänner. Riktiga vänner. Människor som 
bryr sig om vad de säger. När man skriver behärskar man 
sig. Man skriver inte när man är ursinnig. 

Det är skillnad på att skriva och att tala, får vi veta. Skriver gör man till 
vänner; talar gör man med andra. Vänner är noggranna; de lägger vikt vid 
varje ord; de ”bryr sig om vad de säger”. Andra är inte alls lika 
hänsynsfulla. Alltså är det lugnare med brev. – Veras dotter som lyssnat på 
sin mor kommer omedelbart med invändningar.  –”Varför skrev du inte till 
mig”, frågar hon. Räknas inte jag till dina vänner?
I nästa scen ber hon modern om en väntjänst: hon vill så gärna få höra 
en saga. Och Vera gör henne till viljes.

Det var en gång när jag var liten. Då såg jag i trädgården 
en kvinna som rökte under ett äppelträd. Jag frågade 
henne vem hon var. Hon såg på mig. Himlen var som en 
sammetskappa med guldknappar omkring henne och jag
kände igen henne på ögonen. Gud är vår far och döden är 
vår mor. Så lyder min kvällssaga.

Vem är det som sitter och röker under äppelträdet; vem är det som bär 
denna väldiga sammetskappa besatt med guldknappar svept kring sina 
axlar? Är det döden med kvinnliga drag eller är det kanske gud själv? -  
”Och jag kände igen henne på ögonen”.
Kristina Lugn gör ofta bruk av ironi även om intensiteten kan växla. 
Och osäkerheten är alltid stor. Åskådaren kan aldrig veta att hon rätt 
förmår tolka Lina Sandells nyrenoverade psalm eller Veras kvällssaga. 
Båda förblir mångtydiga: i sagan likaväl som i psalmen är himlafästet 
vittfamnande och genomlyst av stjärnor. Här råder stillhet: gud och död 
vakar tillsammans över universum. Jorden i all sin härlighet framstår 
emellertid som en otrygg plats: den tycks digna under uppgiften att 
härbärgera människor styrda av fruktan. 
Kristina Lugn fortsätter att bygga torn och tinnar. Hon låter ord och 
uttryck kollidera, väl medveten om att språkzonerna är legio och att ett och
samma uttryck kan ges ett oändligt antal innebörder beroende på 
sammanhanget. Ur den insikten utvinner hon gärna en komisk effekt. Ta 
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till exempel konsten att sy. Inom sömnadskonsten tillverkas helt visst 
sparkbyxor men däremot inte språkdräkter. Så här skriver Kristina Lugn.

Samla tankarna.  Sömma ihop dem med känslorna. Du 
behöver en gångklädsel. En språkdräkt som du kan röra 
dig fritt i. Också jag har vuxit ur mina sparkbyxor. Det var 
en fullständigt naturlig process. Jag går vart jag vill nu.

Ja, också äktenskapet omges av sin särskilda språkzon. Här gäller strikta 
regler: här måste man ansöka om lov för att släppas in och ut:

Livet började gå så fort när han försvann. Vi bestämde 
nästan varje dag att vi skulle skiljas. Men det blev aldrig 
av. Han glömde alltid att lämna in hindersprövnings- 
ansökningarna. Eller också blev vi osams om vem som 
skulle ha vårdnaden om fällsängen.

Skilsmässan blev aldrig av, får vi veta. Det berodde på slarv; mannen hade 
nämligen glömt att lämna in ”hindersprövningsansökningarna”. – 
Hindersprövningsansökningarna. – Kristina Lugn presenterar ett alldeles 
nytt begrepp och vädjar samtidigt till åskådarens historiekunskaper: 
kanske erinrar vi oss att en gång i tiden måste var och en som ville gifta sig
genomgå så kallad hindersprövning. Den är nu avskaffad men Kristina 
Lugn återinför den samtidigt som hon fördubblar antalet ansöknings-
blanketter. Därtill förlägger hon hindersprövningen till en alldeles ny 
tidpunkt, till skilsmässofasen. När den fasen inträffar får man inte heller
glömma att avgöra vem som ska ha vårdnaden om barnen, förlåt, 
fällsängen. 

Kristina Lugn är lyriker också när hon skriver dramatik. Så smugglar 
hon in en kärlekens Höga visa i Nattorienterarna. Den framförs av den 
kvinnliga adjunkten som hämtar allt bränsle till brasan från skolämnet 
svenska.  

Stickan! Med ett enda ögonkast förvandlar han mitt 
versmått. Stavelserytmen stegras i mig när han stiger in i 
mitt ämnesområde. Hans närvaro drar genom mina 
satsbyggnader ända tills ordföljden börjar galoppera i min
kropp. Och när han reser sitt träd mellan mina skiljetecken, 
när han slinter på mina stilbrott – då känner jag längs med  
hela inlevelseförmågan det ljuvligt ljumma flödet från min 
poetiska ådra.

Vilken intensitet! Kristina Lugn lyckas faktiskt med konststycket att i en 
enda replik förnya vår kärlekslyrik. Och det är inte enda gången hennes 
dramer framstår som starkt lyriska. I många dramer finns partier som lika 
gärna kunde vara hämtade ur någon diktsamling. 
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Kristina Lugns dramer är nöjsamma och starkt underhållande. Vi kan
inte låta bli att skratta därför att vi känner igen oss. Därtill överraskar hon, inte
minst tidsmässigt. Hennes dramer börjar alldeles för sent, börjar i 
slutögonblicket. På ytan kan de framstå som statiska. Men orörligheten är
skenbar: det är till språket all dramatisk handling har förflyttats. Språket 
glittrar och glänser; här anordnas fyrverkerier av tidigare osett slag; här 
färgas himlakupan röd och skär av ordkollisioner. Kristina Lugn väjer ej 
för det groteska och kombinerar gärna med starkt lyriska partier. Ofta tar 
hon till förkortningar och lika ofta lägger hon två språkskikt omlott. De 
flätas samman till en ironisk helhet, en helhet som gärna växer ut och 
omfattar hela existensen. Ja, hennes språk är rikt, överrikt. Det fullkomligt 
ropar på en doktorsavhandling.

Finns Kristina Lugns dramatik utgiven av trycket? – Ja, i någon mån. 
Dramaten var tidigt ute; samtidigt med premiären lät man publicera 
Idlaflickorna och Tant Blomma i var sitt minimala häfte. Ja, också ett 
senkommet drama som Vera går att inhandla; det finns tryckt i Dramatens  
programhäfte. Bakhålls förlag har givit ut Nattorienterarna medan den mest
innehållsdigra volymen  kommit ut på Bonnier Alba. Den heter Samlat 
Lugn (1997) och rymmer dels lyrik, dels dramatik. Här återfinns inte 
mindre än fyra dramer: Idlaflickorna, Tant Blomma, Silver Star och Rut och 
Ragnar. 

Kristina Lugns sceniska produktion är överraskande rik; hon har 
skrivit inte mindre än ett trettiotal pjäser. Hennes nyskrivna pjäser är 
svårare att få tillgång till. Vi skulle vilja ha en ändring på den punkten och 
här kommer ett förslag. Visst vore det roligt om Teater Brunnsgatan Fyra
ville agera bokförlag och gå i bräschen för en ordning som är vanlig 
utomlands, nämligen den att kvällens nya pjäs publiceras i teater-
programmet. Vad säger teaterns konstnärliga ledare om det förslaget?
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Epifenomenalism eller psykosomatik?
Kropp, kropp och själ i Kristina Lugns 
Hej då, ha det så bra!

Lars Elleström

Låt oss inleda med en kort dikt av Kristina Lugn från hennes senaste 
samling:

Muskelmassan krymper
när man blir äldre.
Modet sjunker.
Förmågan att uthärda
är på topp. 

(32)

Dikten börjar med att iaktta ett rent fysiologiskt fenomen: den åldrande krop-
pens krympande muskelmassa. Därefter fastslås en förändring av 
själsliga egenskaper: modet sjunker. Det finns en tydlig korrespondens 
mellan den krympande muskelmassan och det sjunkande modet, men hur 
är detta samband beskaffat närmare bestämt? Det kan vi inte veta. Orden 
formar en dikt, inte en människa. Vad som är säkert är att musklerna 
nämns först, därefter modet, och därmed antyds möjligen ett 
orsakssammanhang. Är kanske själsförmögenheterna en effekt av det 
fysiologiska?

Låt oss ägna några minuter åt att konsultera filosofin, som länge 
försökt besvara frågan av vilken natur relationen mellan kropp och själ 
egentligen är. Är själsliga företeelser som att känna, tänka och varsebli 
något helt annat än kroppsliga företeelser som lemmarnas rörelser, 
organens funktioner och hjärnans processer? Eller är själsliga och 
kroppsliga företeelser i realiteten identiska? 

Denna fråga delar filosoferna i olika läger som grovt kan betecknas 
som monism respektive dualism. De monistiska teorierna är materialistiska 
och hävdar att kroppsliga företeelser egentligen är det enda som finns och 
att allt tal om själsliga företeelser i själva verket syftar på rent fysiska 
fenomen. Den logiska behaviorismen argumenterar för att själsliga företeelser
egentligen inte är annat än observerbart beteende. Identitetsteorin
argumenterar för att allt i grunden handlar om observerbara fysiska 
händelser och tillstånd som kan beskrivas i termer av neurofysiologiska 
processer.

De dualistiska teorierna hävdar att kropp och själ utgör distinkta 
fenomen. Substansdualismen, som brukar tillskrivas Platon och Descartes,
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bygger på tanken att det faktiskt finns en sorts mental substans. 
Egenskapsdualismen förnekar detta och menar i stället att själsliga fenomen 
förvisso är distinkta från, men likväl helt beroende av, den kroppsliga 
materian.

Såväl substansdualister som egenskapsdualister måste emellertid 
acceptera att det finns ett lagbundet sammanhang mellan kroppsliga och 
själsliga företeelser, och detta sammanhang kan i sin tur förklaras på en rad
olika vis. Interaktionismen argumenterar för att det råder växelverkan 
mellan det fysiska och det mentala. Parallellteorin förnekar påverkan från 
det mentala till det fysiska och postulerar en separat psykisk orsaksordning
som löper parallellt med den fysiska. Även epifenomenalismen förnekar 
påverkan från det mentala till det fysiska och hävdar att varje psykiskt 
fenomen är en verkningslös bieffekt av det fysiska. (Denna översikt står i 
skuld till Nationalencyklopedin och Ingmar Persson.)

Dessa filosofiska distinktioner är ohyggligt intressanta men i värsta fall
fullständigt meningslösa som bakgrund till Kristina Lugns lyrik, eller vilket
annat poetiskt författarskap som helst. De flesta termerna är dessutom 
tämligen odrägliga om man inte är fackfilosof: logisk behaviorism, 
identitetsteori, substansdualism, egenskapsdualism, interaktionism. Fulast
av alla är kanske parallellteori. Men termen epifenomenalism glimmar som 
en poetisk pärla i det filosofiska tankedjupet. Ordet är förstås grekiskt och 
består av förledet ”epi-” (på, till, efter …) och ”fenomen” (det som visar 
sig). Alltså: epifenomenalism innebär att det själsliga är ”något som visar 
sig efteråt”. Det är en bieffekt.

Vilken klang i detta sjungande ord med så dyster innebörd! För det är
väl inte alltid så muntert att tänka sig att människan är i första hand kropp

och i andra hand – kropp. Att själen är en sorts blindtarm som visserligen
finns men är i princip helt överflödig. Att det är en tämligen okomplicerad 
operation att skära bort den.

Det finns inom medicinen ett helt annat ord som betecknar en tänkt 
relation mellan kropp och själ. Det är inte lika vackert som 
epifenomenalism men väl så intressant: psykosomatik, dvs. föreställningen 
att mentala fenomen kan påverka kroppen och till och med göra den sjuk. 
Det finns en direkt motsättning mellan epifenomenalism och psyko-
somatik. Om det mentala blott är en löjlig bieffekt av det kroppsliga, hur 
skulle det då på minsta lilla vis kunna påverka det? Som filosofisk grund 
krävs antingen en monistisk eller en interaktionistisk hållning för att 
begreppet psykosomatik ska vara meningsfullt.

Hur ser det då ut hos Lugn? Eftersom hennes dikter varken är 
filosofiska teorem eller medicinska journaler går det naturligtvis inte att 
definiera den lugnska relationen mellan kropp och själ. Men de två 
begreppen epifenomenalism och psykosomatik kan hjälpa oss att ringa in 
ett spänningsfält inom vilket dikterna rör sig.

Läser man Lugns samlade dikter märker man snart att kropp, 
psykiska gränstillstånd och medicinering är vanliga motiv. Jag har i andra
sammanhang betonat genusaspekter på detta samlade lyriska författarskap 
(En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn, 2005) och vill här i stället 
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fokusera kroppen i en enda diktsamling, den hittills senaste: Hej då, ha det 
så bra! (2003), en bok om dödsrädsla och dödslängtan.

Jag vill först lyfta fram samlingens genomgående smärtmotiv. Redan i 
inledningsdikten heter det: ”Slagborren/ mot smärtpunkten.” (7) En 
provisorisk fråga att rikta till dikten är helt enkelt: var gör det ont, i 
kroppen eller i själen? Ibland är en sådan fråga synnerligen relevant. Om 
man blivit matförgiftad och läkaren frågar var man har ont är det 
förnuftigt och vettigt att försöka vara så kroppsligt precis som möjligt. 
Ibland kan dock frågan vara helt irrelevant. I hela det breda spektrum som 
går under benämningen psykosomatik är smärtans orsak såväl som dess 
manifestationer svåra att lokalisera till antingen kropp eller själ. Vad gäller 
Lugns dikt är frågan var det egentligen gör ont förstås helt öppen. Ett rent 
hypotetiskt svar skulle kunna vara: smärtan finns där och den känns i såväl
kropp som själ.

I en dikt sägs det att ”Jag är mitt eget/ decilitermått på smärta./ 
Pillerburkar. Blåmärken. Puderdosor”.(23) Kroppen pekas ut via 
blåmärkena, men tabletterna kan tänkas dämpa alla varianter av psykisk 
och fysisk smärta. Och smärtan mäts av jaget själv. Den tycks finnas 
överallt. Lika omöjligt är det att definiera smärtpunktens beskaffenhet i en 
formulering som ”Det går en tid./ Och sedan gör det ont igen./ Jag 
värker”. (26)

Glidningen mellan kropp och psyke är tydlig i en dikt där själsliga 
känslor som förtvivlan, hopp och vrede står i centrum. Bildvärlden ringar
dock in jaktscener och krig och det är kroppsläkare som omnämns: 
”Fältskärn” och ”Gynekologerna”. (40) Själen värker således, men det är 
kroppen som behöver botas, tycks i alla fall någon mena. I en annan dikt 
som snarast målar upp ett halvt surrealistiskt, mentalt landskap nämns ”en
kirurg” och det talas om ”Kronisk smärta”. (46) Återigen paras således 
själslig smärta och fysisk läkekonst samman. Endast i en dikt kan jag se att 
det mer entydigt handlar om att ha ont i själen: ”Musiken skjuter skarpt 
mot hjärtat./ Kärleken är en skottskada/ i min personlighet.” (48) Talet om 
skottskador har här snarast metaforisk karaktär.

En annan aspekt på diktsamlingen av intresse i detta sammanhang är 
att dess jag på flera olika ställen beskrivs i spatiala termer: som rumslig 
utsträckning eller som en byggnad och inte som en fixerad kroppslig eller
mental punkt. ”Varje dag dammtorkar jag/ slagfältet i mitt huvud/ och 
svartbygget i mitt hjärta.” heter det i en dikt. (10) Här är visserligen två 
kroppsliga lokaliteter nämnda, huvudet och hjärtat, men de expanderas 
metaforiskt i termer av ”fält” och ”bygge”. Att jaget både är ett rum och 
befinner sig i detta rum formuleras likaledes i en annan dikt: ”så fort jag ser
en utväg/ snubblar jag på smärttrösklarna […] Det här är en kroppshydda. 
/ Jag är ett hem./ Förr eller senare kommer jag att bli vräkt.” (14)

Smärtan formuleras på ett annat ställe i termer av jaget som ett urbant
respektive pastoralt landskap: ”Den tunga lastbilstrafiken/ tog vägen över 
min bröstkorg […] psykiatrerna/ försökte ta jägmästarexamen/ på mina 
marker.” (20) Även när Lugn skriver om att få ”byggnadslov/ i de dödas 
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hemstad […] En främling ror på mitt vatten.” handlar det om ett så att säga
utsträckt jag som rymmer mångfald snarare än tydlig identitet. (56)

Just genom att behandla jaget och dess både kroppsliga och själsliga
smärta som en mångfasetterad rymd kan olika sorters identitetsklyvnader
formuleras. Jaget är både kropp och själ, visst, men även betraktat som en
kroppslig och själslig enhet så är jaget splittrat, dialogiskt om man så vill. 
Som sagt: ”Jag är ett hem./ Förr eller senare kommer jag att bli vräkt.” (14)

Denna klyvnad finns på sätt och vis inbyggd i själva språket på ett sätt 
som gör att Lugn med enkla medel kan locka fram glidningarna mellan 
olika sorters jaguppfattningar. Pronomenet ”jag” hänvisar på ett självklart
sätt till både kropp och själ, likväl säger man exempelvis ”mina armar”, 
”min kropp”, ”mina känslor”, ”min själ”, ”mitt psyke”. Jaget kan därmed
sägas finnas bortom, över eller kanske efter både kropp och själ. Det är 
summan av dessa, och även summan av de många psykiska motsättningar 
som varje människa rymmer, men samtidigt alltid också något annat. Vad 
det handlar om är att det är omöjligt både att tala om språket och att tala 
om sig själv från en punkt utanför språket och jaget. När man talar om 
språket använder man samtidigt själva språket. När man benämner sin 
kropp som ”min kropp” är man samtidigt denna kropp som man äger.

I en tidigare citerad dikt heter det att ”Jag skiner/ som en 
kristallkrona/ i mina inre tomrum. […] Jag är mitt eget/ decilitermått på
smärta”. Här ser man tydligt hur jagrymden rymmer flera olika jag, eller 
kanske snarare flera olika aspekter av jaget. Jaget skiner i sig självt och är 
sitt eget mått på den erfarna smärtan. I några andra dikter uttrycks 
klyvnaden i relationella termer: ”Om jag går vid min sida/ vem går vid 
min sida/ var är vännen som såg mig gå/ du som såg mig gå/ dit jag 
längtar så.” (53) Och: ”Har jag en annan bakom ryggen på mig?” (61)

Vad det handlar om här, tror jag, är människans eviga kamp att 
försöka förstå sig på sig själv. Att vara sitt eget studieobjekt kan emellertid 
vara besvärligt och resultera i allehanda föreställningar, kanske även 
vanföreställningar. Det vanligaste sättet att försöka lösa upp den knut det
innebär att samtidigt iaktta och bli iakttagen är väl kanske just att postulera
existensen av en (iakttagande och kännande) själ och en (mer passivt 
existerande) kropp. I en dikt raljerar väl Lugn snarast över de religiöst 
färgade själsföreställningarna. Diktjaget talar där om sin ”jordiska 
uttrycksform” och säger att ”Jag ville vandra rätt ut i havet och stanna där 
omsluten av/ mitt liv, övergiven av mig själv./ Du vet inte att jag känner 
mig som Frank Sinatra./ Men det finns en annan kvinna inom mig, som 
inte är/ rollbesatt än”. (42) Här går man nästan vilse bland frågorna om 
vem som är omsluten respektive övergiven av vem, och vilket jag som 
egentligen återstår att skapas.

En tidigare citerad dikt lånar också ord från religionen. Den handlar, 
vill jag påstå, om att vara gravid med döden: ”Jag tror att jag börjar vänta 
på att den underbare/ förlossaren ska komma/ och ge mig det sista 
kejsarsnittet./ Det som lyfter mig/ ut ur min kropp/ så att jag får lov./ Så 
att jag får byggnadslov/ i de dödas hemstad.” (55) Visst är det här själ 
kontra kropp det handlar om, men det beskrivs hela tiden i kroppsliga 
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termer. Själen är i dödsögonblicket som en nyfödd barnakropp som kan se 
fram mot att uppföra sin kroppshydda i sin nya hemstad.

Ytterligare ett kort citat innan vi går över till att titta på några hela 
dikter: ”Jag är inte riktigt mig själv. Och det är jag glad för. Folk som går
omkring och hojtar att nu vågar de äntligen vara sig själva är irriterande. 
De är så liksom ystra. Jag vill mycket hellre göra verklighet av något helt 
annat än mig själv. Det är en identitetshandling.” (59) Ja, vad är ”jag”, vad 
innebär det att vara sig själv, vad är en ”identitet” och var sitter den 
någonstans? Här bestäms identitetshandling vitsigt som ”en handling som 
jag utför för att stärka min identitet”. Jaget skapas alltså av handlingar. 
Man kanske till och med kan säga att själen skapas av kroppsliga 
handlingar, att den är en bieffekt? Man kanske inte bara är vad man äter, 
utan även vad man gör? Att kroppen ofta är primär hos Lugn kan jag 
hävda utan reservationer. Kanske vågar jag också påstå att själen, i alla fall 
emellanåt, snarast framstår som ett epifenomen.

Så här lyder i sin helhet en av dikterna i Hej då, ha det så bra!:

Jag mötte resenärerna
i trånga hålrum
under hjärtat
i aldrig kartlagda tunnlar har jag sett
mina vänner gå
en och en
i stor plåga.
Ingen enda av dem benådades.

Vi var alla rädda intill slutet.
(31)

Vi kan här pricka av flera av de motiv och aspekter som hittills har tagits 
upp. Smärtan är närvarande i den något diffusare varianten ”plåga”. En 
sorts kroppens rumslighet är också central. De trånga hålrummen under 
hjärtat är mer än små hålor i köttet, de är också ”aldrig kartlagda tunnlar” 
där vänner gått, utan nåd. Frågan är om denna mångfald av individer kan 
ses som aspekter av diktjaget som i linje med flera andra dikter i samlingen
befinner sig inom och utanför sig själva. Det är inte otänkbart, men 
man kan också nöja sig med att se dem som tvillingsjälar, lidande 
medmänniskor.

Tvillingsjälar? Finns det då någon själ i denna plågade kropp? Kanske, 
kanske inte. Det handlar helt klart om mentala kategorier som plåga, rädsla
och nåd, men det som benämns är det fysiska. Här att det förvisso är fråga 
om en av de symboliskt mest laddade kroppsdelarna, hjärtat. Hjärta 
rimmar som bekant på smärta, och hjärtat kan förstås också vara helt 
enkelt en billig bild för lust, längtan och lamentationer, men hos Lugn blir 
det så mycket mer fysiskt. Hjärtat och magen, inte minst, hör ju också till 
de kroppsdelar som fungerar som en sorts kommunikationscentraler 
mellan kropp och själ: det är där vi bokstavligt talat känner själens smärta 

25



och oro. Därför finns dessa kroppsdelar hela tiden i språket: en livs 
levande människa kan vara hjärtlös och en annan har inte mage att göra 
något ont. Kan det i denna dikt tänkas handla om en fysiskt betingad 
obehagskänsla eller instinktiv rädsla för att dö som mentalt omformuleras 
till mer metafysiska kategorier som nåd, straff och skuld? I så fall är 
”själen” i denna dikt ett epifenomen. Men man kan också se det som att 
psykiskt grubbel och själslig oro somatiseras och uttrycks i kroppslig plåga.
Då handlar det om psykosomatik.

Här kommer nästa dikt som jag vill återge i sin helhet:

Det var inte bra att jag blödde så mycket.
Min man sa att grannarna hade börjat undra.
Han kunde inte avslöja sitt namn
på grund av tystnadsplikten.
Min man var läkare.
Hans läppar var förseglade.
Han bar alltid morakniv
i äktenskapet.
Om jag skulle behöva
någon sorts
operation.
Aldrig gick han till bröllop utan sin kniv.
Aldrig gick han till vår högmässa utan att beställa tid
för jordfästningen.
Jag kände mig blockerad.

(36)

Det är inte givet att man känner smärta för att man blöder. Riktigt fina snitt
känns knappast alls. Men i allmänhet förknippas blod med smärta, vare sig
man blivit skjuten i hjärtat eller sviken i kärlek. Men vad är då problemet i 
denna dikt – för nog finns det ett problem när knivar och blod figurerar i
samma äktenskap? Här är jagets klyvnad eller dess mångbottnade karaktär 
inte alls tematiserad. Det som uttryckligen nämns är bara kropp. Blodet. 
Läkaren. Morakniven. Den eventuella operationen. Den förestående jord-
fästningen. Men vad betyder allt detta? Man kan se det som ett konkret 
äktenskap med en psykopatisk läkare – eventuellt själsliga sår är då kanske
bara epifenomen. Eller helt enkelt som bildspråk: själen smärtar och kniven
är mannens ord eller beteende, det som både sårar och försöker hela.

Följande dikt är än mer undanglidande, Här finns ett ”det” och en 
”den” som aldrig riktigt preciseras:

Det är en okänd fara.
Det är en främmande faktor.
Det är inte införlivat.
Det är en kraft på mitt territorium.

Det kan inte förnekas.
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Det kan inte accepteras.
Det är en fantomsmärta.
Den respekterar inte gränspolisen.

Den är en frigångare.
Den är en försångare.
Den är ett monster.
Det är otyglat.

Det är fasansfullt utan mig.
Jag är en gengångare.
Hon kommer att fälla mitt jag
från min livslängd.

(58)

En dikt av detta slag kan tolkas i nästan hur många lager som helst, men 
jag ska inte breda ut mig i alltför omfattande utläggningar. I stället nöjer 
jag mig med ett enda förslag som naturligtvis går i linje med mina tidigare 
resonemang. I en sådan läsning är termen ”fantomsmärta” ett nyckelord. 
Om man nämligen ser det där okända och främmande som dikten försöker 
ringa in som själen, i skiftande filosofiska varianter – kanske främst enligt
interaktionismens och epifenomenalismens föreställningar – så får man 
ihop en meningsfull helhetsbild. Om själen är det som egentligen inte finns,
men som likväl värker, likt ett amputerat ben, så orsakar den ju just 
fantomsmärtor. Den är okänd och främmande, inte införlivad i kroppen 
men likväl en kraft på dess spatiala territorium. Man kan lika lite förneka 
den som acceptera den och den rör sig över jagets gränser likt en 
frigångare, en försångare eller ett monster. I slutstrofen leds dessutom 
tankarna till klassiska spökerier, fast frågan är om det är kroppen eller 
själen som spökar. Och vad är egentligen ”Jag”? Den filosofiska frågan 
väntar ännu på sitt svar.

Den sista dikten som jag tänkte kommentera lyder så här:

Nu inväntar jag bara pukslagaren.
Fåraherden känner redan av huvudvärken.
Armén är utrustad för terrängritt.
Jag har rapporterat dig saknad.
Det omedvetna har underrättat Jaget
om underskottet som uppstått
i balansräkningen.
Om någon aspekt av mig
fortfarande vill ställa en fråga
är den med nej besvarad.
Ty jag vördar min fruktan
mer än livet.

(63)
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Här skulle jag snarast förorda en psykosomatiskt inspirerad tolkning. Det
mänskliga psykets mångfald är tydligt formulerad: ”någon aspekt av mig” 
heter det, och dessutom benämns den freudianska distinktionen mellan 
det omedvetna och jaget, där det omedvetna är den del av vårt psyke som vi
inte har omedelbar tillgång till. Det omedvetna är en ständigt aktiv del av 
vårt medvetande, det är bara det att ”jaget” inte har koll på det. Den 
klassiskt psykoanalytiska förklaringen av många både själsliga och 
kroppsliga problem är just att det omedvetna, ofta bortträngda minnen 
från barndomen, ställer till sattyg, och i Lugns dikt får vi veta att det 
omedvetna deklarerar ett underskott ”i balansräkningen”. Psykiska 
problem, alltså, som resulterar i att i alla fall fåraherden får huvudvärk. 
Sannolikt är såväl pukslagaren och fåraherden som hela armén och duet 
aspekter av samma kropp och själ. I alla fall enligt min världsbild.

Jag vill slutligen åter betona att mina många ord om kropp och själ i 
Kristina Lugns diktning inte främst syftar till att beskriva någon sorts 
poetisk teknik som går ut på att diktaren presenterar ett fysiologiskt 
inspirerat bildspråk som betecknar själsliga fenomen. Så kan man 
emellanåt se på det, förstås, men jag tycker att det är lite för enkelt att nöja 
sig med en så ytligt retorisk, lingvistisk syn. Jag menar i stället att Lugns 
dikter på ett suggestivt sätt ringar in människans konkret kroppsliga, och 
därmed också mentala, villkor. För det är trots allt så att kropp och själ, 
vilket filosofiskt paradigm man än behagar ansluta sig till, är oupplösligt 
sammanlänkade, i alla fall i detta jordeliv. All forskning, och framför allt 
varje sekund av vardagligt levt liv, säger oss att det är så. Att tala om 
kropp är att tala om själ. Att tala om själ är att tala om kropp. När någon 
människa som står oss nära sårar oss säger vi att det gör ont, och det är 
definitivt inte ”bildspråk”. Sår och smärta är också själsliga fenomen, och
dessa fenomen och erfarenheter kan inte uttryckas på annat vis än med de 
ord som också hänvisar till kroppen.
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”Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag”
– ett poetiskt testamente av Kristina Lugn

Åsa Beckman

2003 kom Kristina Lugn senaste diktsamling Hej då, ha det så bra! ut. Många 
här har säkert läst den. Och om ni inte har läst den ska ni genast göra det. 
Ni ska speciellt slå upp sidan 38. Där står en dikt som börjar med den 
ljuvliga inledningsraden ”Du ska få ett panoramafönster i barnbidrag” och 
som sedan fortsätter med en lång beskrivning av egenskaper och förmågor 
som diktjaget vill ge till sitt barn. Den här dikten läste jag för första gången 
när samlingen kom ut den där sommaren 2003 och det var som om raderna
sögs fast i huvudet omedelbart. Jag som sällan kommer ihåg passager i 
dikter utantill kan nästan ordagrant citera den.

När Hej då, ha det så bra! kom ut hade det gått 14 år sedan Kristina 
Lugns senaste bok Hundstunden gavs ut. Under tiden som gått hade hon 
mest skrivit dramatik. När hon nu gav ut en diktsamling igen hade den ett
mycket starkare dödsmedvetande än tidigare. Döden har alltid varit både 
närvarande och hotfull igenom Lugns författarskap. Men aldrig har döden 
varit så framträdande som här. Hela den nya samlingen kan läsas som en 
förberedelse där diktjaget packar, diskuterar sin smärtlindring och 
planerar sin resklädsel inför avresan från livet (jag kan avslöja att det blir 
promenadskor med rågummisula). Ja, man kan säga att Kristina Lugn med 
de nya dikterna skriver fram en övergång mellan liv och död. Med poesins 
hjälp bygger hon upp en sorts rastplatser och väntrum. Kanske gör inte det 
tanken på döden mindre ofattbar eller skrämmande, men det gör den mer 
möjlig att vistas i. 

Mitt i alla reseförberedelserna står den här dikten. Man kan läsa den 
som ett poetiskt testamente. 

Du ska få ett panoramafönster
i barnbidrag. 
Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet 
och Mozart ska skriva musiken. 
Du ska få ett hem 
som älskar dig.
Du ska få sinne för humor.
Och Strindbergs samlade verk.
Och alla mina barnbarn.
Min present till dig är att du ska tala många språk 
och tåla allt slags väderlek.
Du ska få god markkontakt
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och svindlande takhöjd med stuckaturer.
Du ska få ett liv
som förlåter dig allt.
Klar i tanken ska du vara.
Och stark i känslan.
Du ska få ha roligt.
Allt detta står i hemförsäkringen.
Du ska få vara i fred.
Mitt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin 
kommer att sluta hoppas.
Du ska få ett modigt hjärta.
Och ett dristigt intellekt.
Och ett gott omdöme.
Den du litar på
släpper inte din hand.
Min julklapp till dig är att om du faller 
ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig.
Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa.
En frisedel ska jag sända från min ensamhet.
Du ska inte få ärva någonting alls av mig.
Men du ska få alla pengarna. 

Det är en fantastisk dikt. Mjuk, innerlig, kärleksfull, visionär. Det är en dikt 
som innehåller mycket av det vi lärt oss att känna igen som Kristina Lugns 
stil. Här finns de blixtsnabba nivåbytena i språket. Höga och poetiska 
bilder bryts mot vardagliga. Något sorgligt går över i något drastiskt. 
Något dråpligt blir plötsligt allvarligt. Och så är det de där vardagsenkla 
bilderna som förskjuter ordens betydelser så att raden blir svindlande. Det 
finns få författare med sådan nästan spöklik språkkänsla som Lugn har. 
Hon har ett absolut gehör för hur människor avslöjar sina drömmar, 
förhoppningar, självbilder i språk. Vi är ganska många som försökt 
beskriva vad hon gör rent språkligt men ingen av oss kommer riktigt åt 
det. Men man kan tydligt se att hon bara blivit allt mer subtil och driven. 
Förr kunde man peka ut vilka rader hos Kristina Lugn som var menade 
som ironiska, allvarliga eller humoristiska. Det går inte längre. Skarvarna 
mellan de olika stilnivåerna är upplösta och man färdas mjukt genom 
raderna som i ett segelflygplan. 

Vad är då det här för dikt? Jag sa förut att det var ett testamente. I 
Kristina Lugns författarskap har det hela tiden pågått ett intensivt drama 
mellan dottern och modern. Modern kan uppträda i olika gestalter genom 
böckerna och dottern likaså – men det som pågår mellan dem är 
förvånansvärt konstant. Redan i Kristina Lugns allra första dikter finns 
mamman där. Hon är ouppnåelig och bortvänd. Och som den frånvarande 
ofta blir är hon starkt idealiserad. Dottern beskriver henne andlöst som 
blond, långbent och vacker. ”Min mamma var en sorts ängel” heter det i en 
tidig dikt trots att det mesta pekar på motsatsen. Vi som läser uppfattar 
hur modern hela tiden tittar ogillande och besviket på dottern. Hon är inte 
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tillräckligt söt, flink, dansant. Hon är smådum och charmlös. Det är en 
känsla som äter sig in i dottern. ”Min mage var full av piss” säger dottern 
själv. Moderns förakt vänds till ett självförakt så starkt att den svenska 
poesin sällan skådat dess like. Redan i den allra första dikten som 
publiceras i bokform av Kristina Lugn, i debuten ”om jag inte” från 1972, 
finns föraktet där från första raden: ”snoröga/ sa dom/ fördömda 
snoröga/ lilla fanskap till gloare/ smygtittare, anfaller/ snörvlar/ 
ordbajsare/ orkar inte med dig/ sa dom/ finns inte plats för dig/ sa 
dom/…/ vi har aldrig sett/ något så rysligt/ och vill helst slippa se/ idag 
också”. 

I samlingen Percy Wennerfors från 1982 finns samma dynamik mellan 
förakt och självförakt. Boken beskriver en kärnfamilj med en mamma, 
pappa och en dotter. Och så är det då Percy som beskrivs som mammans 
allt-i-allo. Han är en ytterst obehaglig typ som tar varje tillfälle i akt för 
att kritisera och förebrå dottern. ”Barn ska inte vara sådär otympliga” säger
Percy, ”de ska inte svettas så mycket.” Percy Wennerfors ideal är tydligt: 
”Han älskade tysta slanka flickor med flinka fingrar”

Det intressanta är att hur det påverkar dotterns väg genom livet. 
Genom Kristina Lugns dikter och dramer strövar nämligen kvinnor som aldrig
tillåtits bli vuxna. ”Jag är nog bara en överårig flicka” heter det i 
diktsamlingen Hundstunden”. I pjäsen Idlaflickorna talas det om ”de gamla
flickorna”, ”De stackars utvuxna flickorna” och ”De stackars vackra små 
gamla tappra flickorna”. Kvinnorna befinner sig i ett läge där det 
fortfarande hoppas på att bli om inte älskade så i alla fall accepterade. Det 
tycks som om moderns bortvändhet har lett till att deras flickposition 
permanentats. Kanske är det så att det man inte får bekräftelse på, kan man
heller aldrig lämna. Därför blir döttrarna dömda till ett evigt dotterliv: ”Jag 
är din dotter. På livstid”, heter det i rad som egentligen berättar något 
fruktansvärt.  

Man kan från debutboken och genom pjäserna se hur det här dramat 
mellan modern och dottern utvecklas och kompliceras. Den går som ett 
grundtema i texterna. Men i Hundstunden kommer några överraskande 
förändringar. Där står en av de vackraste dikter som Kristina Lugn 
någonsin skrivit. Den beskriver en mor som går över en äng. ”Nu skimrar 
döden över betesmarkerna” skriver Lugn. Man får en stark känsla av att 
diktmodern har dött. Och så beskriver dikten hur blommorna vaknar där
modern går, hur hundkexen jublar, hur hela himlafästet sjunger för 
mammans skull. ”Lovad vare du, lilla mamma” skriver Lugn. Efter alla 
turer mellan de två tycks det nästan helt ofattbart att dottern kan skriva 
raden: ”Lovad vare du, lilla mamma”.

Man kan verkligen undra vad som hänt. Svaret tror jag man kan finna 
i samlingens allra sista dikt. Förutsättningarna har ändrats. Inledningen av 
dikten låter så här:

Nu sover jag 
i en en mycket vacker
mycket gammal stad
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Nu sover jag
för första gången
med knäppta händer
Och någon som inte känner mig
har strukit bort håret
från mitt ansikte.
Nu är jag 
ingens lilla flicka längre.
Så nu behöver jag aldrig 
känna mig övergiven mer.     

Man kan läsa det som en beskrivning av en djup sömn eller en sorts död. 
Men känslan av att någonting fullbordats är hur som helst tydlig. Någon 
har strukit bort håret ur dotterns ansikte, står det.  Det är inte modern. Och 
jag tror att det är avgörande att det inte är hon. Modern är slutgiltigt borta. 
Dottern kan inte längre sträva efter hennes bekräftelse.  Hon är befriad från
sin livslånga dotterposition: ”Nu är jag/ ingens lilla flicka längre” skriver
Lugn. Och då, först då, är det möjligt att säga ”Lovad vare du, lilla 
mamma”. 

Vad gör då ett diktjag med den här långa och komplicerade moder-
relationen som ska skriva ett testamente till barn?  Ja, titta på dikten med 
panoramafönstret. Hon vänder på allting. I hennes testamente är allt precis 
tvärtom. Allt det diktjaget inte fått ska barnet ha. Allt det hon inte varit ska 
barnet få möjlighet att bli. I just den här diktens finns teman och 
föreställningar som varit aktiva i 30 års författarskap och som nu ska 
förändras. ”Du ska ha ett hem som älskar dig” – så skriver alltså den som
brukar betrakta sig som hemlös. ”Du ska få ett liv som förlåter dig allt” – så
skriver den som har ett liv som inte förlåter henne något. ”Du ska få vara i 
fred” – så skriver den som brukar framställa mödrarna som sådana som tar
sig in överallt och förföljer och övervakar sina barn. Du ska aldrig sluta 
hoppas – så skriver den som får kämpa för att vara hoppfull. Allt det som 
inte varit något ska nu bli något. Och så närmar man sig något som jag 
skulle betrakta som det här författarskapets smärtcentrum. Det börjar med 
en liten upptakt: ”Den du litar på släpper inte din hand” och sedan 
kommer man fram till diktens absolut vackraste rad: ”Min julklapp till dig 
är att om du faller/ ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig”. Där
finns smärtpunkten i Kristina Lugns författarskap. Detta barn ska få bli en 
så älskansvärd person att människorna självmant ska ta emot det, ja de ska 
till och med //glädjas åt att få ta emot// det.

Den raden svär mot allt det här författarskapet utgått från: att 
människor runt diktjaget inte tycker om vad de ser. Det är faktiskt så långt 
man kan komma från omgivningens utrop om diktjaget i debutbokens 
första dikt – ”vi har aldrig sett något så rysligt”! – eller Percy Wennerfors
infama trakasserier i samlingen med samma namn. Här ska människorna
glädjas över att få ta emot barnet när det faller. 

Dikten vittnar om poesins och konstens kraft. Det är en dikt som ger 
upprättelse. Inte för diktjaget själv – det står ju att diktjaget ska sända en 
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frisedel från sin ensamhet, så för henne kommer inget att förändras – men 
för barnet. Kristina Lugn bygger en dikt runt barnet som är hög och vid 
och tillitsfull. Det som gör den värdig och stilig är att den aldrig säger att
arvingen ska bli si eller så. Utan den säger: du ska få de här gåvorna, de 
här möjligheterna – och sedan är du fri att göra vad du vill med dem. 
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Godtyckligt eller konsekvent berättande?
Reflektioner kring motiveringen i Rött och svart av Stendhal

Hans Färnlöf

Inledning
Vid första anblicken verkar berättandet i Rött och svart1 karaktäriseras av 
dess godtycklighet. Stendhal kan gå från ett ämne till ett annat utan smidiga 
övergångar (se till exempel den abrupta beskrivningen av vattensågen som 
hålls i allmänna termer, och som avbryter berättandet i dåtid i första delen, 
kapitel IV); han nämner ibland gångna händelser som man behöver känna 
till för att följa händelseutvecklingen (”[...] vi glömde berätta att markisen 
sen sex veckor måste hålla sig stilla för giktens skull”, 2:51); ett antal 
gånger kommenterar han hur man bör se på karaktärerna (”Men nu får vi 
inte varsla alltför illa för Juliens framtid [...]”, 1:53); han diskuterar vid flera
tillfällen ordval och karaktärernas beteende med läsaren (till exempel 
apropå Juliens skenhelighet: ”Underligt, tycker ni?”, 1:30), osv. Man skulle 
kunna dröja sig kvar vid detta första intryck och beklaga saknaden av 
överblick och planering i Stendhals verk, som förefaller ha skrivits på ett 
för honom välkänt manér, nämligen i spontanitetens och inspirationens 
tecken. Men man bör nog akta sig för att föra fram endast denna aspekt av 
Rött och svart, även om den är nog så framträdande. Man skulle då måla 
upp en ofullständig och därmed missvisande bild av verkets komposition, i
vilken andra aspekter av mer koherent och konsekvent natur skulle hamna 
alltför mycket i bakgrunden. 

I metodologiskt hänseende är en lösning att inte utgå från en förut-
fattad idé om hur Stendhals berättande är (eller borde te sig) utifrån en viss
norm som appliceras på texten. Ett sådant val gör det möjligt att beskriva
berättandet i mer neutrala termer. Liksom undertiteln indikerar skall vi 
genomföra denna beskrivning med hjälp av begreppet motivering, det vill 
säga konsten att med olika berättargrepp förklara eller rättfärdiga varför 
något sker i berättelsen eller varför något skildras på ett visst sätt. De ryska 
formalisterna talar om ett ”rättfärdigande av de poetiska greppen”2. Det 
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handlar alltså om att studera relationer mellan olika berättarelement och se 
hur dessa framställs i berättelsen. De ryska formalisterna, och även senare 
litteraturvetare, identifierar en mängd motiveringar av olika slag3. Vi 
kommer framför allt att ta upp exempel på kausala relationer; det vill säga 
relationer där ett element utgör en förklaring till ett annat. Detta första 
element svarar då på den implicita frågan: ”hur kommer det sig att?”. 
Avslutningsvis kommenteras också några andra typer av möjliga 
motiveringar, som snarare etablerar analogier i texten än pekar ut 
relationer av orsak och verkan. Sammantaget hoppas vi på så sätt beskriva 
några aspekter av Stendhals berättarkonst.

Passion och reson
Vi inleder med att citera några av Mathilde de la Môles tankar i början av 
hennes förbindelse med Julien (Mathilde är dotter till markisen som Julien 
är sekreterare hos i romanens andra del):

Efter att noga ha tänkt över det hade hon kommit till 
slutsatsen att han var om inte en helt vanlig man så i varje 
fall inte tillräckligt överlägsen för att förtjäna alla de 
galenskaper hon vågat för honom. Kort sagt tänkte hon 
föga på kärlek; i dag var hon trött på att älska. (2:140)

Här är det den mogna eftertanken som vägleder det argumenterande 
resonemanget (”noga”, ”kommit till slutsatsen”, ”i varje fall inte 
tillräckligt”). Men Stendhal preciserar också att Mathildes slutsats bara 
gäller för just den dagen (”idag var hon…”). Bara något tidigare i 
berättelsen klipper hon av en stor hårtofs som bevis för sin kärlek till 
Julien, vilket visar på ett rakt motsatt beteende än det som illustreras i 
citatet ovan. Med en schematisk men icke desto mindre användbar 
formulering skulle man kunna beskriva hennes beteende som en konflikt 
mellan passion och reson. I det första, citerade fallet tar förnuftet 
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överhanden; i det andra, relaterade fallet gör motsatsen detsamma. Dessa 
två klassiska poler – reson och passion, eller om man så vill, förnuft och 
känsla – återkommer konstant hos huvudpersonerna i Rött och svart. Ibland 
förklaras till exempel Juliens beteende av djupare liggande drifter som 
sätter förnuftet ur spel: ”Men förnuftet hade mist makten över hans 
handlingar. En blind instinkt drev honom att fördröja det slutgiltiga 
avgörandet” (2:144). Den här typen av motivering förklarar på ett utmärkt 
sätt allt slags beteende: en grundläggande kraft, mäktig och okontrollerbar, 
leder romanfiguren i alla tänkbara riktningar.

Dessa inledande exempel tyder på att det är svårt att hitta en röd tråd 
eller en fast princip i Rött och svart som skulle styra karaktärernas 
handlande, och detta bekräftas ideligen vid en läsning av romanen. Till och 
med författaren bryter in vid tillfälle och kommenterar sina romanfigurers
ibland förvånansvärda beteende, vilket till exempel är fallet med madame 
de Rênals nyvunna intresse för sitt utseende, efter att Julien blivit 
informator hos dem: ”Underligt att säga – och stor tilltro finner det inte 
bland oss – var det utan direkt avsikt madame de Rênal gjorde sig så 
mycken möda” (1:56). Madame de Rênal är fru till borgmästaren i
landsorten Verrières och tillika Juliens första älskarinna. Vi skall nu se 
närmare på hur Stendhal rent språkligt presenterar kampen mellan passion 
och reson hos henne:

Madame de Rênal brann efter att bli ensam med 
Julien; hon ville veta om han ännu älskade henne. Trots sin
beständigt milda natur var hon flera gånger nära att låta 
sin väninna få höra hur mycket hon var i vägen. 

Om kvällen i trädgården, ordnade madame Derville
det så bra att hon kom att sitta mellan madame de Rênal 
och Julien. Madame de Rênal som inte drömt om annat än 
det ljuva nöjet att få trycka Juliens hand och föra den till 
sina läppar kunde inte ens säga ett ord till honom.

Detta streck i räkningen ökade hennes oro. Hon 
gnagdes av ett nytt samvetskval – hon hade grälat så 
häftigt på Julien för hans oförsiktighet att komma till henne
om natten, nu bävande hon för att han inte skulle komma 
tillbaka i natt. Hon bröt tidigt upp och gick och satte sig att 
vänta i sitt rum. Men när hon inte längre härdade ut med 
sin otålmodighet smög hon ut och lade örat intill Juliens 
dörr. Trots den ängslan och passion som uppslök henne 
vågade hon inte gå in. (1:94) 

Utdraget hänför sig till den tidigare delen av madame de Rênals och 
Juliens förhållande. Borgmästarfrun bär här på en mängd önskningar och
begär (bli ensam med Julien, veta om han älskar henne, trycka hans hand, 
tala med honom, gå in i hans rum) som preciseras i nyanser på en skala från
medelmåttig till extrem (vilja, öka, brinna efter, gnagas, uppslukas, inte 
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härda ut). Man kan inte skönja någon princip som styr hennes handlande. 
Å ena sidan är hon nära att köra iväg sin väninna för att få vara ensam 
med Julien, men hon gör det inte; å andra sidan härdar hon inte ut och 
beger sig till Juliens rum. Ingen psykologisk analys av romanfiguren tillåter
oss att abstrahera någon regel som skulle kunna förklara hennes beteende 
här, om så denna regel grundar sig på hennes vänskap med madame 
Derville eller på hennes förmåga eller oförmåga att uthärda sin otålighet. 
Även då madame de Rênal porträtteras kategoriskt, med sin ”beständigt 
milda natur”, så modifieras hennes temperament av ordet trots (”Trots sin
beständigt milda natur...”, ”Trots den ängslan och passion...”). 

En annan formulering som också bör uppmärksammas är att vara till 
den grad X att man gör/inte gör Y. Denna formulering berättigar på ett 
kategoriskt sätt allt slags beteende, liksom är fallet då Julien beslutat sig för
att hålla madame de Rênals hand för första gången. Denna avgörande scen 
i berättelsen är det första större steget i de bådas närmande till varandra, 
och det är också ett fundamentalt steg för Julien, som med sin djärva gest 
bevisar för sig själv att han vågar utmana de sociala hierarkierna och 
därmed kan bekräfta sin egen person och sina ambitioner. 

Hans känslor beskrivs sålunda: ”Han lade band på sig med så mycken
ansträngning att hans röst totalt förändrades”, ”Pliktens fruktansvärda 
kamp med blygheten var så pinsam att han ingenting förnam utom sig 
själv” (1:60). Även madame de Rênals känslor beskrivs med samma 
formulering, då Stendhal förklarar varför hon inte grips av några 
moraliska samvetskval då hon dragit sig tillbaka på sitt rum samma kväll:
”Madame de Rênal, hänryckt förälskad, var till den grad ovetande att hon 
nästan inte gjort sig någon förebråelse” (1:61). Frasstrukturen återkommer
sedan på många ställen, till exempel för att förklara Juliens attityd 
gentemot greve Norbert : ”[…] Julien var till den grad betagen att han inte 
ett ögonblick förnam någon avundsjuka eller något hat för att den andre 
var rikare och förnämare än han” (2:24). Styrkan i formeln ”så X att…” 
understryks här av att Juliens reaktion står i bjärt kontrast till hans h
ögfärdiga och stolta person. Textens språkliga strukturer kan sålunda 
vara minst lika övertygande som en allmänt hållen ”romanfigurs-
psykologi”.

Stendhal använder ofta en liknande formulering: vara för mycket X för 
att göra/inte göra Y, som man kan se som en variation på den föregående. 
Den passar i synnerhet väl i samband med begär av olika slag. När 
madame de Rênal förgäves försökt skänka Julien pengar för att köpa linne, 
får vi veta ”Madame de Rênals hjärta var alltför fullt och ännu alltför 
oskyldigt för att hon inte trots alla föresatser skulle berätta för sin man vad 
hon föreslagit Julien, och hur hon blivit avvisad” (1:46). Exemplena på 
detta grepp är många. Något längre fram i berättelsen är madame de Rênal 
”alltför lycklig för att kunna se något ont i vad det vara månde” (1:54). 
Julien å sin sida är förvirrad i början av deras förbindelse (liksom tidvis 
även senare). Han har uppnått det han önskade, men ställer sig fortfarande 
frågande inför sin kärlek och sitt beteende. Stendhal noterar då följande: 
”Det var tur för Juliens hjälteroll att madame de Rênal varit alltför 
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upprörd, alltför överrumplad för att upptäcka hur inbilsk den man var som
på ett ögonblick blivit henne allt på jorden” (1:93). Långt senare i 
berättelsen tror sig Mathilde för ett ögonblick ha kommit över sin kärlek 
för Julien och anstränger sig för att misshaga honom; men dessa nycker 
undgår huvudpersonen: ”Julien var alltför olycklig och framför allt för 
upprörd för att genomskåda strategin i en så invecklad passion [...]” 
(2:135), osv. Dessa fraser – ”trots X...”, ”alltför X för..”, ”så till den grad X 
att...” – behåller drivkraften för romanfigurens handlande inne i själva 
karaktären. Av två motsatta känslor eller viljor, blir den ena starkare än 
den andra. Det är ett praktiskt grepp: ständigt styrd av krafter som verkar 
finnas i karaktären, kan denne ändå agera mot sig själv och sina intressen. 

Personernas ambivalens framträder också tydligt genom att Stendhal
understryker det oförutsägbara i deras handlande. I inledningen av 
madame de Rênals förhållande med Julien beskrivs hennes sinnestillstånd
som följer: ”slumpvis rycktes hon med av motsägande och marterande 
föreställningar” (1:73). Om man vill schematisera, kan man säga att i en 
viss situation rycks hon med av föreställning A, i en annan av föreställning 
B. Dessa plågande föreställningar presenterar sig som alternativ enligt 
principen ”antingen/ eller”, och ger prov på vad man kan kalla en 
”paradigmatisk” obestämbarhet. Denna aspekt kompletteras av en 
”syntagmatisk” dito, det vill säga en obestämbarhet som handlar om när 
en händelse kommer att inträffa. Detta illustreras tydligt då Mathilde vid 
ett tillfälle brister ut i våldsam gråt, vilket kommenteras sålunda: ”Sedan 
en månad tillbaka var hon olycklig, men denna stolta själ var dock långt 
ifrån att vidgå sina känslor. Slumpen enbart hade medfört detta utbrott” 
(2:196). Här handlar det mindre om ett situationsbundet val mellan olika 
möjligheter än om en händelse som förr eller senare inträffar. I båda fallen 
förefaller det dock som om slumpen styr personernas beteende, vilket på 
ett allmänt plan understryker handlingsförloppets obestämbarhet. 
Slumpen är också drivande då Julien håller madame de Rênals hand för 
första gången: ”Som av en slump hade han fått det blinda mod som fordras
för att handla […]” (1:61).

Karaktärerna agerar ibland efter en princip, ibland efter en klarsynt 
bedömning av situationen; de agerar spontant eller eftertänksamt, mer eller
mindre hänryckta av en passion, mer eller mindre vägledda av sitt förnuft. 
Händelser infaller slumpmässigt och personerna leds av blint mod. 
Sålunda kan man inte urskilja någon tydlig princip som styr den enskilde
romanfiguren, och det är väl knappast förvånande i en roman där 
författaren skriver propåer som furst Korasoffs (den ryske adelsmannen 
som hjälper Julien att vinna tillbaka Mathildes kärlek i den andra delen): 
”[…] kom ihåg vårt sekels stora levnadsregel: var tvärtemot det man 
väntar ni skall vara” (2:171), och regelbundet beskriver karaktärer och 
händelser med attribut som ”sällsam” eller ”besynnerlig”4. 
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Hittills har vi insisterat på karaktärernas obestämbarhet, vilket nog är
fullt korrekt, men det är också en beskrivning av Rött och svart som är 
ofullständig. För romanens huvudpersoner handlar också i enlighet med 
vissa givna personlighetsdrag som vi skall se på nu. Först kan man nämna 
attribut som inte medger någon nyansering och därigenom bidrar till att 
skapa en konsekvent motivering. Till exempel säger Julien om sig själv: 
”Jag kan inte umgås med folk” (2:46), vilket dömer honom till att svårligen 
passa in i sociala sammanhang. Julien beskrivs också som ett ”monster” på 
flera ställen, vilket har en liknande effekt. En annan av Juliens funderingar 
om sig själv kan tjäna som sammanfattning av denna dimension i Rött och
svart: ”Det måste erkännas att jag är en mycket underlig och mycket 
olycklig varelse” (2:151). Denna tanke understryker hans originella 
personlighet likaväl som den förebådar kommande händelser. Dessa 
kategoriska påståenden kan sägas tillerkänna Julien en viss läggning, en 
essens som inte kommer att förändras under berättelsens gång. Det slås fast
att Julien är olycklig och ett socialt ”monster”; följaktligen kan läsaren ana 
att Julien kommer att misslyckas och förbli marginaliserad. De av Stendhal 
starkt uttalade dragen (”kan inte umgås”, ”mycket olycklig”) skapar 
således sammanhängande band som direkt kan kopplas till intrigens 
förlopp.

Bland de viktigaste drivkrafterna är givetvis de som får Julien att 
försöka inleda sina riskfyllda romantiska förbindelser. Hans beslut att 
erhålla madame de Rênals och Mathildes gracer beskrivs nästan identiskt.
När han skall gripa madame de Rênals hand skriver Stendhal: ”han kunde 
inte tänka på någonting annat” (1:71) och när han bestämmer sig för att 
vinna Mathildes hjärta, läser vi: ”[...] han kunde inte längre tänka på 
någonting annat” (2:85). Genom att sätta Juliens trängtan efter de två 
kvinnorna i fokus motiveras i grunden allt hans beteende, eftersom allting 
förefaller underordnat denna fixa idé. På samma sätt är Juliens 
genomgående djärva och oförskräckta beteende delvis motiverat genom 
påpekanden som understryker hans ambition. Vi tar tidigt del av följande
fundering från berättaren: ”Vem skulle kunna ana att detta flickaktiga 
ansikte, så blekt och så milt, dolde den oryggliga föresatsen att hellre lida
tusen dödar än att inte komma sig upp här i världen” (1:31). En sådan 
föresats har bäring för hela intrigen, och man kan således även se en stabil 
sida av denna sammansatta romanfigur. Dessa bevekelsegrunder är så 
starka, att man kunde kalla dem för ”hypermotiveringar”, det vill säga
motiveringar som är överordnade de mer isolerade infallen och utfallen i
romanen.

Till viss del verkar således huvudpersonerna inte lyda under någon 
fast princip (de agerar trots vissa omständigheter eller egenheter, de är 
alltför affekterade eller så till den grad hänryckta att de inte kan göra annat); men
de agerar också i enlighet med kategoriska karaktärsdrag som gör 
dem homogena (till exempel Juliens asociala sida eller hans våldsamma 
ambition). Sammantaget utgör detta en komplex bild av Stendhals poetik, 
vilket också gäller berättelsens komposition, som vi skall se närmare på nu.
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Disposition
Rött och svart är en lång och komplex historia, och som vi påpekade 
inledningsvis så är kasten ibland ganska tvära. Men romanen visar också 
en tydlig disposition. Den första delen utspelar sig i huvudsak i och kring 
Verrières och på ett prästseminarium, medan vi i den andra delen 
mestadels rör oss i Paris’ salonger. Denna disposition styrs av Juliens två
anställningar, hos borgmästare Rênal och markis de la Môle. Att placera 
honom på dessa platser är således utomordentligt viktigt för romanens 
disposition, och vi skall se närmare på hans båda ”entréer”. Vi börjar med 
att titta på hur Julien blir informator hos borgmästare Rênal. Tvärtemot 
vad man kunde tro uppstår denna anställning inte godtyckligt, den är ett
resultat av en utförligt iscensatt motivering. Borgmästaren för fram idén att
anställa Julien under en konversation i början av romanen. En av sönerna 
ränner på ett bröstvärn, vilket föranleder följande reaktion:

– Jag tänker absolut anställa unge Sorel, brädsågarens son,
sade monsieur de Rênal; han skall få övervaka ungarna 
som börjar bli lite för oregerliga för oss. Det är en ung 
prästkandidat eller något ditåt, flink i latin, det kommer att
hjälpa på pojkarnas studier; han är målmedveten säger 
kyrkoherden. (1:20)

Borgmästaren nöjer sig inte med att tala i vida termer om behovet av en 
informator för barnen, han preciserar att han absolut måste ha Sorel, ett 
kategoriskt och definitivt uttalande som styr hela det motiverande 
textpartiet. I samma veva understryker han Juliens utmärkta kunskaper 
i latin och dennes goda karaktär. Kyrkoherden nämns också som garant för 
det korrekta i bedömningen. Men de Rênals reaktion är bara en del av 
motiveringen. Genast därpå följer en förklaring till varför Julien är så styv i 
latin: en gammal fältskär lärde honom det. Men kunde fältskären, som var 
liberal, ha smittat Julien med sina politiska idéer och därigenom fläckat 
hans goda karaktär? Efter att ha resonerat kring detta, slår den 
konservative borgmästaren fast:

Därför skulle jag heller aldrig ha tänkt på att sätta sågarens 
pojke samman med våra barn. Men just dagen före 
uppträdet som för alltid har gjort oss till ovänner berättade 
kyrkoherden för mig att unge Sorel läser teologi sen tre år
med tanke på att söka in vid prästseminariet; följaktligen 
är han inte liberal, och han kan latin. (ibid.)

Allt medan Stendhal åter nämner två viktiga motiv för att anställa Julien 
(de goda latinkunskaperna och kyrkoherdens omdöme) löser han det 
sociopolitiska problemet genom att presentera borgmästarens övertygelse
om hans blivande informators oklanderliga person. Likväl slutar 
motiveringen inte här. Madame de Rênal delger sin make ytterligare ett 

40



gott skäl att anställa Julien. För att bibehålla sin status i Verrières måste de 
anställa Julien innan den lokale rivalen Valenod gör detsamma. 
Borgmästaren återkommer till denna tanke dagen därpå då han är på väg 
för att förhandla med far Sorel: 

Min hustru har minsann huvut på skaft! [...] Men fast jag 
sade det här till henne […], så hade jag glömt att om 
jag inte lägger beslag på det lilla abbéfröet Sorel, som rabblar 
latin som en ängel efter vad det sägs, ja så kunde det 
mycket väl hända att fattigdirektören [Valenod], den 
oförtrutna människan, kommer på samma idé och 
snappade honom ifrån mig. (1:22)

Det är således en fyllig motivering – den utvecklas, förlängs och upprepas 
– men den är också förberedd tidigare i berättelsen. Ty borgmästarens 
utfall om de oregerliga barnen svarar mot hustruns oro några sidor 
tidigare:

Alltmedan madame de Rênal lyssnade på sin man som 
talade i värdig ton följde hon med sina blickar nervöst de 
tre småpojkarnas påhitt. Den äldste som kunde vara elva 
år löpte ofta bort mot bröstvärnet och gjorde min av att 
klättra upp på det. (1:16)

Faktum är att detta är ett typiskt exempel på vad Tomachevski kallar en 
”kompositorisk motivering”5, det vill säga en motivering som fyller en 
funktion i berättelsen genom att man nämner en person eller något objekt 
som sedan dyker upp i berättelsen igen (det klassiska exemplet är det i 
början upphängda geväret som man skjuter med i slutet av novellen). 
När vi så kort kommenterar den andra större entrén i berättelsen, hos 
markis de la Môle, ser vi att också den är frukten av ett antal bakom-
liggande orsaker som utvecklas i berättelsen. Till att börja med återfinns en 
sådan scenförändring redan i Juliens drömbilder, i vilka han hoppas att en dag
få komma till Paris och där finna en nobel älskarinna: ”Det var först 
och främst en kvinna långt skönare och långt snillrikare än någon han sett i
landsorten. Med passion skulle han älska och älskas” (1:78). De närmare
omständigheterna rörande turerna kring markis de la Môle är för många 
för att vi skall kunna redogöra för dem här, men vi kan nämna följande: 
Julien har mött markisens brorson; abbot Pirard, Juliens beskyddare, är 
rival till abbot Frilair; markisen har varit i en bitter konflikt med abbot 
Frilair och därigenom odlat en vänskap med Pirard. En dag tappar så 
abbot Pirard fattningen inför markisen; han tänker på ett nyligen hållet 
prästseminarium under vilket Juliens fiender med avsikt lurat honom att 
tala om Horatius för att kunna ge honom sämre betyg. I ren ilska talar han 
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då med de la Môle om den unge Sorel. När markisen senare föreslår att 
Pirard skall bli hans sekreterare, så rekommenderar denne Julien, inte 
minst då en vistelse i Paris torde stämma väl med den unge 
prästkandidatens ambitioner. 

Men det måste rimligtvis också finnas en orsak till varför Julien inte 
vill bli kvar hos Rênals. Parallellt med den händelseutveckling som 
beskrivits ovan blir situationen hos borgmästaren alltmer komplicerad för
Julien, främst på grund av kammarjungfrun Elisa. Hon är sedan länge 
förälskad i och svartsjuk på Julien, och hon träffar ofta de Rênals fiende 
Valenod: ”Mademoiselle Elisa reste in till Verrières för en liten process hon 
hade där. Hon märkte att monsieur Valenod var mycket avogt stämd mot
Julien. Själv hatade hon informatorn och kom gång på gång tillbaka till 
det” (1:121). Elisas känslor för Julien nämns tidigare vid ett flertal tillfällen, 
men det är först nu då hon avslöjar för Valenod vad som pågår hos 
borgmästaren som dessa känslor blir särskilt viktiga för händelse-
utvecklingen. Man kan därför åter tala om en ”kompositorisk motivering”, 
som vi nämnde tidigare. Valenod skriver i sin tur ett anonymt, avslöjande
brev till borgmästaren. Detta motiveras dels av fattigdirektörens svartsjuka 
(han åtrår sedan länge madame de Rênal), dels av hans utsatta politiska 
position (bland annat efter att ha avsatt abboten Chélan), och därtill vill 
hans fru absolut knyta Julien till sig.  

Vissa händelser är således omsorgsfullt introducerade i berättelsen. 
Flera drivkrafter och gynnande omständigheter samverkar för att Julien 
skall få sin anställning hos Rênals. Motiveringen begränsas ingalunda till 
en isolerad passus i berättelsen och den förbereds via den diskreta notisen
rörande madame de Rênals oro för sina barn6. Även förflyttningen till Paris byggs
upp genom att en mängd orsaker samverkar. Man kan rentav undra, 
om Juliens anställningar motiveras extra mycket därför att de är så viktiga 
för händelseförloppet, som om det fanns en korrelation mellan händelsens 
vikt och motiverings utformning? I vilket fall som helst ser vi att de 
avgörande händelserna för romanens disposition är utförligt motiverade.

Bilden av verkligheten
Det samtida samhället, och särskilt den då aktuella samhällsutvecklingen sedd
i ljuset av de senaste årtiondenas politiska händelser, är givetvis en 
särskilt viktig fond för romanen. Napoleontiden spelar en fundamental roll 
(inte minst för Julien), landsortssocieteten ställs mot Paris’ salonger,
liberaler mot konservativa, politiska företrädare strider med och mot 
kyrkans representanter, osv. I Rött och svart refereras ständigt till det 
samtida Frankrike och berättelsen blir svårförståelig om man tar den ur sitt 
sociopolitiska sammanhang. Undertiteln understryker också denna dimen-
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6 Karaktäristiskt nog för Stendhal, så kommenterar han långt senare det felaktiga i 
att anställa Julien, trots att denna handling är så omsorgsfullt motiverad: ”Men vi
lämnar den lille mannen [de Rênal] och hans små farhågor; varför tog han en stolt
människa i sitt hus när det var en lakejsjäl han behövde? Varför förstår han inte välja
sitt folk?” (1:152)



sion, från första utgåvans ”krönika från 1800-talet” till andra utgåvans 
”krönika från 1830”. Samhällsförhållandenas funktion i romanen är i 
många fall uppenbar, då berättelsen ju i grunden skildrar ett (misslyckat) 
försök till klassresa, från landsort till stad, från koja till salonger. Det vore
överflödigt att nedan ställa upp ett antal exempel där det hänvisas till 
verkliga förhållanden för att visa att dessa inverkar på handlingen. Vi skall 
i stället se på några alternativa förklaringsmodeller av verkligheten som 
skissas i berättelsen, vilket ytterligare förstärker berättandets sammansatta
struktur. 

Det kunde faktiskt på några ställen vara fråga om en ”magisk 
realism”, då karaktärerna inte längre agerar inom sin vanliga sfär, utan 
uppvisar ett extraordinärt beteende som inte kan förklaras på gängse sätt. 
Ett exempel på detta är när madame de Rênals yngste son blir allvarligt 
sjuk och modern plötsligt grips av samvetskval: 

För första gången på ett mera genomtänkt sätt anklagade 
hon sig för sin kärlek och tycktes som genom ett under 
förstå i vilken oerhörd synd hon låtit sig dragas ner. Fast 
av en djupt religiös karaktär hade hon tills nu inte betänkt 
hur väldigt hennes brott tedde sig i Guds ögon. (1:115-116) 

Reaktionen framställs så svårförklarad i texten, att det uttryckligen 
refereras till den kristna förklaringsmodellen (”som genom ett under”). 
Men även andra modeller förekommer punktvis i Rött och svart. Något 
senare, då madame de Rênal i all upprymdhet måste skynda sig att tala 
med sin make efter att han mottagit ett anonymt brev där hennes och 
Juliens förhållande avslöjas, läser vi följande ”Som genom ett trolleri 
återvann hon sitt lugn när hon vek in i trädgården och på långt håll såg sin 
man” (1:131). Åter igen är hennes reaktion så svår att förklara att Stendhal 
lämnar den vetenskapligt underbyggda förklaringsmodellen och i stället 
talar om trolleri (eller förtrollning; originalet har ”comme par enchante-
ment”). Ytterligare ett exempel på avsteg från normal orsak och verkan är 
när Julien formligen bryter sig in hos Mathilde om natten genom att ta isär 
järnlänkarna som håller fast den stege han behöver för att ta sig upp till 
hennes rum: ”[…] han var övermänskligt stark i detta ögonblick” (2:137), 
kommenterar Stendhal. Visserligen handlar det här om enstaka exempel, 
som inte på allvar kan utmana den dominerande kausaliteten i romanen, 
men det kan ändå vara värt att uppmärksamma dessa fall, och kanske i ett 
annat sammanhang jämföra om liknande fraser ens förekommer hos 
författare som Flaubert, Maupassant eller Zola.

En annan förklaringsmodell som vi redan behandlat kort vad gäller 
personernas handlingar, men som har en sådan bäring i Rött och svart att 
den bör kommenteras ytterligare, är slumpen. Denna slump är påtagligt 
närvarande i originaltexten, men kommer inte alltid fram lika väl i den 
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svenska översättningen7. Den nämns dock ändå ofta även där, både i 
samband med triviala och viktigare händelser. Duellen mellan Julien och 
den oborstade kunden på caféet på rue Saint-Honoré kommer till stånd 
som av en slump: ”[...] av en händelse lyfte Julien på blicken och igenkände 
i kusken sin man från dagen förut” (2:48). Att Julien närvarar på det 
hemliga mötet med de la Môle och hans konspirationsbröder får markisen 
att vilja försäkra sig om hans lojalitet på följande vis: ”Han bad honom ge 
sitt hedersord på att han aldrig skulle yppa det övermått av hängivenhet, 
[...] som slumpen låtit honom bevittna” (2:163). Madames passion för Julien
förklaras också av samma styrande faktor: ”[...] madame de Rênal var 
prisgiven åt allt vad grymmast finns i den förfärliga passion som slumpen 
lett henne in i [...]” (1:77). Man kan tillägga att de ofta förekommande 
inläggen ”som tur var” och ”lyckligtvis”, vilka båda dyker upp lika lägligt 
för att Stendhal skall kunna fortsätta föra sin intrig framåt, ytterligare 
förstärker det slumpmässiga i olika händelseförlopp. 

Det som gör slumpen så intressant som avgörande faktor i berättelsen, 
är att den utesluter två andra större förklaringsmodeller: den kristna 
världsbilden och den vetenskapligt deterministiska. Stendhal säger sällan 
eller aldrig som abbot Pirard, som vid ett tillfälle rättar Julien: ”Säg aldrig
ödet, mitt barn, säg alltid Försynen” (2:18). Vad beträffar determinismen, 
förutsätter ju den en rak och förklarlig relation mellan orsak och verkan, 
vilken står i bjärt kontrast med slumpens slingrande vägar. Låt oss dock 
inte genast dra slutsatsen att slumpen per definition är en ”orealistisk” 
faktor. Då Mathildes försöker att troget rita av Julien suggererar Stendhal 
att sanningen, och kanske även själva verkligheten, bäst kan avporträtteras 
med slumpens hjälp:

Medan hon satt försjunken i dessa funderingar drog hon 
på måfå blyertsstreck på en sida i sitt album. En av 
profilerna hon tecknat slog henne med förvåning, gjorde 
henne förtjust: den liknade slående Julien. [...] Hon sprang 
in på sitt rum, stängde sig inne där, ansträngde sig 
väldeliga, försökte på fullt allvar att rita Juliens bild men 
utan att lyckas; profilen som blivit till av en slump var 
alltjämt den som liknade honom mest [...]. (2:133)
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7 Till exempel om madame de Rênals situation som maka: ”Känslig och allvarlig 
och med en naturlig instinkt att vara lycklig märkte hon för det mesta inte vad de
råbarkade människor tog sig före i vars mitt ödet ställt henne” (1:43). Översättaren
ger här ”ödet”, medan vi i originalet läser att madame är ”jetée par le hasard” (49).
Likaledes, då Mathilde tänker på sin eventuella framtid med Julien, slår hon fast att
”tout sera le fils du hasard” (334), vilket är översatt med ”allt får bli ödets spel”
(2:90). Julien tycker sig vid ett tillfälle vara ”missgynnad av ödet” (2:111), men 
originalet har ”jeté aussi bas que moi par le hasard” (356). 



Slutligen ges det i Rött och svart uttryck för en från slumpen helt skild 
princip, nämligen ödestron. När Julien ovetande släpper taget om madame 
de Rênals hand, leder det till följande reaktion hos henne: ”Det gjorde den 
arma kvinnan helt utom sig, hon såg sitt öde skrivet i denna gest” (1:84). 
Hans förhållande med Mathilde har också något fatalt över sig. Då 
hon börjar fundera över Juliens känslor för henne, läser vi: ”Hon måste ta
ställning till en ödesdiger tanke som fått makt med hennes sinne” (2:93-94).
Denna tanke handlar om Juliens behov av att få henne som förtrogen, och
kanske också som älskarinna. Långt senare, efter ett första uppbrott mellan 
dem, och då Julien enligt furst Korasoffs råd lyckats göra henne svartsjuk
genom att låtsas hysa en passion för madame de Fervaques, frågor hon 
honom: ”Har hon offrat allt det för er som min ödesdigra kärlek har förlett 
mig till? (2:195-96). 

En fatalitetsanknuten vokabulär förekommer ofta i romanen, till 
exempel ordet öde [fr. destin eller sort], fatal eller ödesdiger [fr. fatal]. Dock är 
frekvensen inte signifikant i sig, då det många gånger inte alls handlar om 
någon ödestro, utan om situationer med tydlig orsak och verkan. Man kan 
till exempel vid en hastig anblick tro sig se en uttalad fatalism hos Julien då
denne blickar tillbaka på de möjligheter som fanns till karriär för unga män
under Napoleontiden och utropar: ”Vad vi så säger och gör, tillade han och 
suckade djupt, det ödesdigra minnet av honom [Napoleon] kommer för 
alltid att hindra vår lycka!” (1:98). Som framgår av sammanhanget handlar 
det likväl närmast om en sociopolitisk analys, och inte alls om ödestro som 
sådan. Möjligen skulle man kunna se det faktum att Juliens föddes ”för 
sent” som en ödets nyck. Många andra exempel finns på ödestyngda utrop 
och kommentarer där det snarare verkar röra sig om en oåterkallelighet 
som är vållad av identifierbara och påverkbara orsaker, än en förut-
bestämd utveckling som skulle vara oavhängig av karaktärernas 
handlingar och val8. Men även om man genom en eftertänkt analys av 
denna vokabulär kan komma fram till att den i grunden inte ger uttryck för
en fatalistisk världsbild, så torde det vara svårt att som läsare inte påverkas 
av alla de ställen där ödet nämns. 
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8 Till exempel: då Julien får reda på att han kan komma att anställas av borgmästaren, 
går han och tänker över ”detta oväntade budskap som förändrade hans öde” (1:27); i
samma veva funderar Julien på framtiden: ”Han hade tydligt insett att hans framtida 
öde berodde av kyrkoherde Chélan” (ibid.); när Julien beslutar sig för att ta madame
de Rênals hand då klockan slår tio, talas det om klockans ”ödesslag” (1:60); det talas
om den ”ödesdigra dag” (1:71) då madame de Rênal letat efter Juliens porträtt och
tror sig inse att han älskar en annan och om hennes ”ödesdigra passion” (1:161) för
Julien; de i Verrières mäktiga personerna ”råder över vårt öde” (1:125), säger
madame de Rênal till Julien; då de två älskande fått reda på de anonyma breven 
där deras förhållande avslöjas, håller hon en monolog där ödet återkommer tre
gånger i samma stycke: ”Mitt öde beror på...”, ”Han har vårt gemensamma öde i 
sina händer”, ”Men mitt öde ligger också...” (1:131).



För att gå längre i ovanstående analys skulle det krävas en utförlig 
fraseologisk och lexikologisk studie av romanen, som med fördel kunde 
länkas till läsarexperiment. Vi får här nöja oss med att ha identifierat en 
grund att bygga vidare på för att diskutera verkets poetik och den 
världsbild som denna poetik kan tänkas förmedla i förlängningen. Man 
kan sammantaget i alla fall slå fast, att olika förklaringsmodeller är ständigt
närvarande. Historien, samhällsutvecklingen, seder, slumpen och turen 
eller ödet varvas med varandra. Ingen modell är här nödvändigtvis 
överordnad de andra; det viktiga är att de alla med nödvändighet verkar 
leda handlingen mot Juliens slutgiltiga fall. Möjligen är det emblematiskt 
för romanen i dess helhet, då Stendhal kommenterar Julien med dessa ord: 
”[...] en varelse som är mäktig en dylik självbehärskning kan gå långt, si 
fata sinant”(2:200). Utgången beror både på de egna valen och på en 
förutbestämd och opåverkbar logisk struktur som styr karaktärerna (den 
latinska frasen är tagen från Vergilius och betyder ”om ödet tillåter”). Är 
det månne denna variation av kausala modeller, som alla leder åt samma 
håll, som paradoxalt nog skapar en känsla av att händelseutvecklingen 
trots allt är ödesbestämd? 

Det estetiska sammanhanget
Hittills har vi sett exempel på motiveringar som fyller en förklarande 
funktion i berättelsen: ett element i den fiktiva världen motiverar ett annat. 
De flesta av fallen skulle kunna överföras till verkligheten och fungera 
utanför den fiktiva texten. I de fall av extraordinärt beteende som vi sett, 
kan vi också identifiera logiken bakom orsak och verkan i texten, även om 
vi inte nödvändigtvis ”tror” på den. Men nu kommer vi till en annan, 
besvärlig typ av motivering som stödjer sig på författarens (eller om man 
så vill, berättarinstansen som skapas i och av texten) auktoritet. Det kan 
t.ex. handla om vad denne enligt sig själv bör skriva och det berör således 
valet att gå (eller inte gå) närmare in på en aspekt i berättelsen. Man kan 
också skönja eller tolka vissa strategier i ljuset av en idé om en implicit 
estetisk intention hos författaren, vilket vi återkommer till senare.

Först finns det som författaren uttryckligen utelämnat 9. Ibland räcker 
det med en kort formulering, och Stendhal använder ofta den kortast 
möjliga ”etc.” (dock nästan alltid dubblerad: ”etc., etc.”), som visar att 
läsaren ändå vet vad saken handlar om, vilket befriar författaren från att 
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9 Vi lämnar åt sidan den uttryckta modaliteten ”kan inte beskriva”, där det 
visserligen rent textmässigt framställs som om något är obeskrivbart – ”Ingenting
skulle kunna ge ett begrepp om Juliens kval” (2:129), ”[...] ingenting kan beskriva
föraktet hon [Mathilde] kände var gång hon fick syn på honom [Julien]” (2:130) 
– men som på det retoriska planet fungerar som en litotes och därmed uttrycker en
mycket stark nyans av det sagda. Att sådana ”obeskrivbara” aspekter har ett värde
visas av att de själva kan utgöra utgångspunkt för jämförelser, liksom i följande
exempel: ”Vem skulle kunna beskriva Juliens gränslösa lycka? Mathildes blev 
nästan lika gränslös” (2:137).



behöva breda ut sig i långa förklaringar. Oftast krävs dock lite längre 
formuleringar: ”Jag avstår från att skildra Juliens hänförelse i Malmaison 
[...]” (2:13), ”Vi går med tystnad förbi en massa små tilldragelser [...]” 
(2:43), ”Vi skall ingalunda repetera beskrivningen av ceremonierna i Bray-
le-Haut; i fjorton dagars tid fyllde den spalterna i departementets alla 
tidningar [...]” (1:111). 

Dessa exempel är intressanta. När de ryska formalisterna talade om att 
författaren åskådliggjorde skapandeprocessen genom att kommentera vad
eller hur han skrev, så ansåg de att detta var ett rakt motsatt grepp än det 
att motivera (med motivering görs berättelsen så naturlig som möjligt och
döljer berättarinstansen enligt den senare 1800-talsrealismens modell). Man 
kan dock ifrågasätta om dessa inbrytningar från berättaren nödvändigtvis
skall ställas mot motivering (och realism). De ovanstående kommentarerna 
talar om ett val att utesluta händelser som, logiskt sett, måste ha ägt rum 
och där läsaren själv kan supplera de detaljer som saknas. Ger inte detta 
ytterligare en verklighetskänsla, att den fiktiva världen inte skapas utan 
existerar i sig, och att författaren plockar element och episoder ur den?

Men författarens invändningar kan vara av mer moralisk, och då i 
sista hand receptionsestetisk, art: ”Men det är förståndigare att avbryta 
beskrivningen av en slik yrande förvillelse och lycksalighet” (2:137); 
”Resten av teorin utelämnar vi såsom varande cynisk” (2:56). Tanken på 
eventuell kritik är ofta närvarande och förklaringarna låter ibland nästan 
som ursäkter: ”Vår avsikt är att inte smickra någon, och vi kan inte neka till
att madame de Rênal […] lät beställa sig klänningar som lämnade armar 
och barm mycket nakna” (1:56). Läsarens tillmötesgående står i centrum 
för resonemanget, och ibland vänder sig Stendhal direkt till läsaren, som i
kapitlet om Juliens tid vid prästseminariet. Detta inleds sålunda: ”Med 
läsarens tillåtelse skall vi ge bara mycket få klara och precisa fakta om 
detta skede i Juliens liv” (1:188) och avslutas: ”Vi fruktar att trötta läsarens 
med vår hjältes tusen missöden” (1:192)10. Kontakten med läsaren 
upprättas redan i inledningen av romanen genom att Stendhal markerar en 
distans till sitt berättande: ”Men fastän vi tänkte på ett par hundra sidor 
berätta för er om landsorten, så skall vi inte vara så grymma och låta er 
utstå långtrådigheten och alla utstuderade hänsyn i en provinsdialog” (1:16). 

En intressant variant på dessa inbrytningar är de fall då berättaren 
insisterar på att han måste avbilda verkligheten på ett troget sätt. Detta 
torde finna sitt bästa uttryck i den kända repliken till en tänkt läsare: ”Ty, 
min herre, en roman är en spegel som förs längs allfarvägen. Än återger 
den himlens blå, än dypölarnas smuts” (2:135). Stendhal inkluderar också 
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10 Stendhals diskussion med sin ”modell-läsare” (Eco) illustrerar de idéer Genette
(op. cit.) för fram i sin essä om sannolikhet och motivering och som handlar om 
det sätt på vilket läsaren möter motiveringen. Om läsarens förväntningar inte 
uppfylls – det vill säga om berättelsen inte stämmer överens med det för epoken
dominerande värdesystemet – upplevs berättelsen som osannolik, varför det är 
nödvändigt att använda en övertygande motivering.



en tänkt dialog med sin förläggare om den politiska tematiken i romanen: 
”– Om era personer inte talar politik, invänder förläggaren, så är de inte 
längre fransmän av år 1830, och er bok inte längre den spegel ni gör 
anspråk på... ”(2:154). Även motsatta exempel finns, där Stendhal erkänner 
att det utmålade inte överensstämmer med verkligheten, som i 
kommentaren om Mathildes något för utmanande beteende gentemot vissa 
herrar i salongerna: ”Vi ilar tillägga att den unga personen i fråga är ett 
undantag i vårt århundrade” (2:86). Han återkommer till samma sak 
senare i berättelsen: 

Nu, när det är tydligt ådagalagt att Mathildes karaktär är
omöjlig i vårt sekel som inte är mindre förtänksamt än 
dygdigt, så fruktar jag mindre att irritera när jag fortsätter
skildringen av denna älskvärda flickas galenskaper. (2:135) 

Återigen kan man ifrågasätta om dessa kommentarer verkligen gör texten
mindre realistisk. Författaren bryter visserligen in i handlingen, och av-
bryter dåtidsberättandet, men han gör det för att insistera på hur trogen 
verklighetsåtergivningen är eller bör vara. 

Ovan har vi sett på explicita inbrytningar där författaren/berättaren 
alltså uttryckligen insisterar på vad han bör/måste berätta (eller inte 
berätta). Mycket av litteraturen kring motiveringen handlar dock om 
antaganden kring berättandet, om de begränsningar och inskränkningar 
som litterära riktningar, genrekrav eller författarens egen estetiska hållning 
medför i skapandeprocessen. Sålunda kan Tomachevski kommentera olika 
berättargrepp under rubriken ”estetisk motivering”11 och förklara dessa 
med att författaren vill vara originell. På så sätt etablerar textanalysen en 
tänkt kausal länk mellan de identifierade textelementen och författarens 
estetiska intention. 

Den kritiker som på det mest övertygande sättet analyserat olika 
motiveringar för att sedan länka dem till författarens ”estetiska projekt” är 
Philippe Hamon. I sin studie av Zolas romansvit Rougon-Macquart 12 visar 
han hur Zola för in olika typer i berättelsen (den nyfikne, den nyanlände, 
pratmakaren, den teknikintresserade, osv.) som tillåter författaren att 
inkludera allehanda information i berättelsen, och på så sätt också 
inkludera den dokumenterade kunskap som denne samlat på sig under 
förberedelserna till romanskrivandet. Vidare visar Hamon hur personer 
ofta används som iakttagare, och placeras på strategiska positioner (till 
exempel i lägenheter med utsikt över kvarteret där handlingen skall 
utspelas) för att berättelsen naturligt skall gå över i de för Zola så viktiga 
miljöbeskrivningarna. 
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11 Tomachevski, op. cit., s. 294-297.
12 Hamon, Philippe (1998), Le Personnel du roman. Le système des personnages dans les 
Rougon-Macquart d’Emile Zola. Genève: Droz. 2:a utgåvan (första utgåvan 1983).



Inspirerade av Hamon skall vi diskutera några liknande fall i Rött och
svart. Den senare varianten, där en person agerar iakttagare, förekommer 
sällan. Dels är miljöbeskrivningarna förhållandevis få och korta, dels 
regisseras de vanligen av den allvetande berättaren. Men i några fall kan vi 
identifiera exakt den strategi som Hamon analyserat i Zolas romaner: en 
person anländer/förflyttar sig till en plats ➔ en paus uppstår ➔ personen 
ser sig omkring ➔ miljön beskrivs. Några exempel på detta är hur Julien
imponeras av olika byggnader, vilket följs av kortare beskrivningar: ”Av 
ståten i hôtel de Retz blev han högeligen imponerad” (2:61), ”När han träd-
de in i domssalen frapperades han av den utsökta arkitekturen” (2:255). 
Dock är dessa beskrivningar inte av någon särskilt stor vikt i berättelsen. 

Ett slags intressant motsats till den av Hamon identifierade strategin 
som går ut på att möjliggöra berättandet eller beskrivandet, kunde vara 
några fall där författaren arrangerar sin berättelse så att han i stället kan 
utelämna detaljer. Till skillnad från de exempel vi kommenterade ovan, 
där Stendhal explicit förklarade att han utelämnat något, är det här fråga 
om element i berättelsen som implicit tillåter honom att avgränsa sig. Som
exempel på ett sådant möjligt fall kan nämnas borgmästarens order till 
Julien, då denne börjar i hans tjänst: ”Jag önskar att ni inte vidare träffar 
samman med vare sig anhöriga eller vänner, tonen hos dem kanske inte 
passar mina barn” (1:37-38). Här kunde man säga att Stendhal på ett 
effektivt sätt ”gör sig av” med Juliens tidigare liv för att därmed kunna 
koncentrera sig på händelseutvecklingen hos och kring Rênals. Vi har en
”intern” motivering i berättelsen (Juliens umgänge passar inte borgmäs-
tarens barn) som svarar mot en ”extern” motivering (Stendhal vill 
avgränsa sitt berättande).

Mot slutet verkar Stendhal också förkorta flera avsnitt för att 
påskynda berättelsen och därigenom öka dess dramatik. Just då Julien 
äntligen verkar ha lyckats i sina anspråk på Mathildes hand, får markisen 
ett brev från madame de Rênal som avslöjar Juliens skenhelighet och 
definitivt sätter punkt för hans ambitioner. Mathilde skickar då bud efter
Julien, som ilar från Strasbourg till Paris ”med en nästan otrolig hastighet” 
(2:224). Han sätter sig i en droska med Mathilde, läser brevet, lämnar 
droskan och beger sig direkt till Verrières. På resan skriver han ingenting 
till Mathilde för att förklara sina intentioner, ”det blev bara oläsliga streck 
på papperet” (2:226). Framme i Verrières köper han pistoler, beger sig till 
kyrkan och skjuter madame de Rênal. Från brevets ankomst och fram till 
skotten i kyrkan är det endast någon sida. Det är först senare, då Julien får 
reda på att madame de Rênal inte är dödligt skadad, som han upptäcker 
att han handlat likt i trans: 

Till följd av ett sammanträffande som räddade honom ur 
förtvivlan var det blott i detta ögonblick han upphörde att
känna den fysiska irritation, ja nästan vanvett som besatt
honom ända sedan resan från Paris till Verrières. (2:231)
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I förbigående kan vi notera, att det återigen handlar om ett sammanträffande 
som styr Juliens tankar, vilket understryker slumpens vikt i romanen. Vad
gäller den möjliga estetiska intentionen, så förefaller det som om Stendhal
behöver en hastig händelseutveckling för att Julien skall agera i affekt, och 
inte reflektera över denna sista, ödesdigra handling, och att denna 
handling genomförs tack vare de ovan nämnda förklaringarna (inte kunna
skriva, befunnit sig i ett tillstånd av halvt vansinne). Det är dock vanskligt 
att slå fast att dessa motiveringar presenteras just enligt författarens 
intention att öka dramatiken. Infallsvinkeln öppnar många perspektiv, men 
den verkar även problematisk att avgränsa. Vad är egentligen författarens
estetiska intention? Kan inte i princip hela textens utformning sägas vara 
motiverad av denna intention?13

Ytterligare motiveringar?
I det förra avsnittet fjärmade vi oss något från de inledande fallen av 
motiveringar, som alla uppvisade en tydlig kausalitet i det att handlingar 
och händelser styrdes av någon definierad drivkraft (begär, förnuft, 
ambition, öde, slump, osv.), för att sedan länka berättarelementen till 
receptionen (bör skriva, behöver inte skriva) och därefter till en tänkt 
skapandeprocess (författarens estetiska intention). Avslutningsvis skall vi 
åter ”gå in” i textens värld, men då för att visa exempel på intertextuella 
referenser och hur själva språkets utformning kan förstärka berättelsens 
sammanhang. Det handlar alltså om hur romanfigurens öde (vi kommer att
diskutera Juliens i synnerhet) utformas enligt en logik som har sin grund i 
andra texter eller i språksystemet14. 

Till att börja med verkar litterära topoi inte frekvent förekommande i 
romanen (dock måste detta påstående verifieras av en utförligare och 
vittrare studie). Likväl förefaller två fall värda att kommenteras kort. Det 
första återfinns den kväll då Julien beslutar sig för att ta madame de Rênals
hand. Vid iscensättningen av denna scen förstärks handlingens dramatik 
av rummets dramaturgi: ”En het vind jagade tunga skyar över himlen och 
förebådade storm” (1:59). Genom en metafor speglar här stormen Juliens 
själ, enligt ett inom den romantiska skolan vanligt poetiskt grepp. Det 
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Detta får bli en uppgift att svara på i kommande forskning, vi nöjer oss här med att
ta upp några fall till diskussion.



handlar om en analogisk logik, där ett berättarelements egenskaper också
återfinns i ett annat. Det andra exemplet härrör sig från Juliens första möte 
med abbot Frilair, hos vilken Julien finner ”en ohjälplig likhet med rävens
uppsyn” (1:207). Med den litterära traditionens hjälp är abboten med ens 
tilldelad en viss personlighet som dessutom är ohjälplig (fr. irrémédiable) 
och som alltså utgör en stabil grund för dennes karaktär och handlande i 
berättelsen. 

Intressantare torde vara att Rött och svart innehåller ett antal 
hänvisningar till den fiktiva världen som sådan. Mot slutet, då Julien 
bedyrar inför madame de Rênal att hon fortfarande är och alltid har varit 
hans enda kärlek, utropar hon: ”[...] sannerligen börjar jag inte tro på den
underliga romanen!” (2:266)15. I sista kapitlet konstaterar också Julien klar-
synt: ”Nu är dramats upplösning nära förestående […]” (2:278). 
Stendhal låter till och med Julien förutse sin egen förvandling till fiktiv 
figur när han i fängelset talar med Mathilde om de möjliga följderna av 
advokatens kommande framställning av fallet: ”kanske får ni en dag se 
mig som hjälten i ett melodram […]” (2:279). Ofta talas det också om roller
som ska intas i det sociala spelet. När Julien inser att han måste flytta fram 
sina positioner för att tas mer på allvar i salongerna, hänvisas till en 
specifik teaterroll, nämligen den förtrogne: ”Det skall bli slut på min roll 
som passiv förtrogen” (2:82). Även en av furst Korasoffs lektioner för att 
Julien skall få tillbaka Mathilde går ut på att man ska spela sin roll på rätt 
sätt. Man finner liknande konstateranden om Mathilde (kapitel XI & XVIII) 
såväl som Julien (kapitel XXVIII & XXXII). Det är därför signifikativt att då 
Julien tror sig skönja en slutlig triumf, i det att han befordrats till husar och 
äntligen tagit sig upp ett steg på den sociala skalan, säger till sig själv: ”När
allt kommer omkring [...] är min roman slut” (2:221), och man får förmoda 
att han anspelar på den roll han spelat hos Rênals, inom den klerikala 
världen och i de la Môles salonger. 

Dock följs alltså Juliens uppgång av fall efter det att markisen fått 
tillsänt sig det brev av madame de Rênal i vilket hon fördömer Juliens 
karaktär. Han blir således avslöjad i slutet av romanen. En omständighet 
som är värd att nämna i detta sammanhang, är att Julien på grund av sin 
skenhelighet ofta jämförs med Molièrefiguren Tartuffe, som också är en 
inspirationskälla för Julien. Som bekant avslöjas också denne hycklare i 
slutet av pjäsen. En sådan parallell kan sägas förebåda upplösningen, och 
det bittra slutet som följer antyds på liknande sätt genom citat och 
hänvisningar till några av Shakespeares tragedier, till exempel då Mathilde 
skriver till sin far markisen och bönar honom att komma till hennes och 
Juliens giftermål. Hon ”började sitt brev som Othello” (2:217), kommen-
terar Stendhal, som också mot slutet låter Julien skriva ett direkt citat från
samma pjäs i ett brev till Mathilde: ”From this time forth I never will speak 
word” (2:229)16. Juliens självmordstankar mot slutet får väl också sägas 
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alludera på Hamlet: ”Ta livet av mig! det är den stora frågan” (2:233). I Rött 
och svart förstärks således den allestädes närvarande känslan av fatalitet 
av hänvisningar till tragediens värld.

Slutligen återknyter vi så till den lingvistiska motiveringen, som ligger 
till grund för den litterära användningen och som betecknar en relation 
mellan tecken och referent som inte är helt godtycklig (som i onomato-
poetiska ord). Just den här typen av motivering verkar sällan analyseras i 
realistisk litteratur. Den redan nämnda studien av Hamon utgör ett 
betydelsefullt undantag, eftersom han utförligt diskuterar den lingvistiska
motiveringen i romansviten Rougon-Macquart. I Rött och svart dyker det 
mest flagranta exemplet på sådan motivering upp tidigt i berättelsen, då 
Julien finner en halvt sönderriven tidningsnotis där det står om 
avrättningen av en viss Louis Jenrel. Detta är ju ett anagram av Julien Sorel,
och fungerar sålunda som ett indicium på vad som komma skall, inte minst
då Julien noterar att ”hans namn slutar som mitt…” (1:32).

Här rör vi oss inom den klassiska teckenlingvistiken, med spelet 
mellan uttryck och innehåll. Men man kunde också sträcka ut den här 
typen av motivering till att gälla även själva ordnandet av tecknen för att se
det kan hjälpa till att bygga upp berättelsen. Ett möjligt exempel på detta är
det sätt på vilket Juliens sista nattliga besök hos madame de Rênal 
presenteras. Föregående visiter har inte föranlett Stendhal att breda ut sig i 
detaljerade förklaringar hur Julien tar sig till madame de Rênals sovrum. 
Berättande har varit summariskt, likt följande: ”Efter tusen faror stod 
Julien framför henne” (1:164). Inför det sista besöket nämns Juliens inköp 
av stege för att kunna klättra upp till madame de Rênals sovrum, att 
vakthundarna kunde ge honom ett fientligt mottagande, de stängda 
grindarna, sovrummets besvärliga plats, Juliens fasta beslut att inte ge upp 
och slutligen hur han bär sig åt för att komma in: han kastar stenar, 
knackar på fönsterrutan och får turligt nog upp fönsterluckorna. Det står 
således helt klart att den här visiten skiljer sig markant från tidigare besök. 

I Riffaterres strukturella perspektiv kunde man säga att detta 
berättarelement skiljer sig så till den grad från de andra att det signalerar 
en speciell betydelse17. Om man betänker att Julien när han äntligen 
kommit in till madame de Rênal med mycket möda, och undan för undan, 
uppväcker hennes delvis slocknade passion, kunde man suggerera att de 
så tydligt uttryckta svårigheterna att ta sig in i själva rummet får en 
strukturell funktion i att reflektera och understryka Juliens svårighet att 
sedan tränga in i madame de Rênals hjärta. Med denna sista reflektion, 
som metodmässigt befinner sig i ett ganska vagt gränsland mellan 
motivering och tolkning, lämnar vi Rött och svart för att redogöra för några 
av de viktigare iakttagelserna som gjorts i analysen. 
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Sammanfattning och slutord
Vi har översiktligt tagit upp olika fall (en del av dessa fall med viss 
reservation) av motivering i Rött och svart. De teoretiska implikationerna har
endast kommenterats kort; snarare har studien gett tillfälle att formulera 
ett antal funderingar att överväga i kommande forskning. Huvuddelen av
resonemangen har således handlat om den specifika, analyserade texten, 
där det förekommer ett antal berättarelement som man kan beskriva med
hjälp av motiveringsbegreppet. Det gemensamma med dessa element är 
nämligen att de bildar länkar i och kring berättelsen: å ena sidan mellan 
olika textelement, å andra sidan mellan text och verklighet, skapande-
process, andra texter och rentav språket såsom konstruktion. De iakttagel-
ser som gjorts kan sammanfattas kort enligt följande:

Huvudpersonerna visar på ett oförutsägbart och situationsstyrt age-
rande: de följer än sina känslor, än sitt förnuft, än en känsla, än en annan.
Parallellt med denna obestämbarhet återkommer vissa motiveringar som 
man kan se som överordnade de situationsstyrda drivkrafterna, som till 
exempel Juliens fasta beslut att ta sig upp i samhället. Sammanhangen 
stärks också genom väl underbyggda händelser i berättelsen, som Juliens
anställning hos borgmästare Rênal. Trots att romanen är stadigt förankrad i 
det samtida samhället förekommer andra, ”alternativa” förklarings-
modeller; särskilt slumpen och ödet påverkar händelseförloppet. Författa-
rens påtagliga närvaro visar på berättelsens fiktiva natur men samtidigt 
insisteras på att romanen är verklighetstrogen. 

Vi har sett hur Stendhal uttryckligen utelämnar vissa element eller 
aspekter, och vi har även föreslagit hur man kan tolka textavsnitt i ljuset av 
en möjlig estetisk intention hos författaren. Referenser till den fiktiva 
världen i allmänhet och andra verk florerar också i Rött och svart. Den 
koherens som uppenbart skapas av dessa referenser förstärks av viss 
lingvistisk motivering och kanske även av själva berättandets disposition. 
Liksom är fallet med intertextuella referenser, kan det dock vara befogat att 
fråga sig om dessa senare aspekter verkligen bör betraktas som 
motiveringar.Vad gäller frågan om Rött och svart är godtyckligt eller 
konsekvent berättad måste framhävas, att berättandet till viss del (eller till 
stor del, beroende på hur läsaren uppfattar det) vittnar om ett godtyckligt
skrivsätt. Handlingen bygger på oöverstigliga motsättningar av social 
natur, Stendhal presenterar huvudpersoner som drivs av motsägelsefulla 
drifter och låter dramat utspela sig i en både konsekventstyrd och 
slumpartad värld. Emellertid förbigår man en väsentlig dimension av 
verket om man väljer att understryka enbart den godtyckliga aspekten; 
romanen innehåller ett antal element som binder ihop olika 
berättarelement. Således förefaller ingen läsning definitiv, och det syns 
nästan omöjligt att frambringa en relevant syntes om romanen. 

Men kanske kunde man se det sammansatta berättandet som en bild 
av det sammansatta beteendet i berättelsen, och föreslå att det nyckfulla 
agerandet korrelerar med det fria berättandet, likaväl som med den ibland 
regelstyrda och ibland slumpstyrda världen där dramat utspelas? I ett 
sådant perspektiv är berättandet och berättelsen varken konsekventa eller
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godtyckliga, utan snarare konsekvent godtyckliga, såväl till formen som till 
innehållet. Med detta resonemang fjärmar vi oss från kategoritänkande, 
såväl litteraturhistoriskt (placera verket i en viss ”ism” eller i en viss ”fas” 
av författarens utveckling) som litteraturteoretiskt (identifiera en bestämd
”diskurs” eller ”genre”), och skjuter in oss på att karaktärisera det enskilda 
verket och den enskilde författarens poetik. Förhoppningsvis kan man 
genom fördjupad forskning kring motiveringen, och då särskilt kring dess
teoretiska och metodologiska implikationer, definiera ett effektivt analys-
begrepp för att kunna diskutera verkets kännetecken snarare än att få det att
passa in i litteraturhistoriska förenklingar eller reducerande diskursiva 
modeller. 
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Litteraturen om intet – några tankar kring 
förhållandet mellan litteratur och etik

Ingemar Haag

Litteratur och etik? Litteratur eller etik? Är det ena tänkbart utan det andra?
Utesluter de varandra? Kan vi formulera dessa två fält som två distinkta 
sfärer? Finns det en litteratur utan etik? Finns det en etik utan litteraturen? 
Kan fiktion säga oss något om hur vi bör leva? En oroväckande anhopning 
av frågor, som givetvis förutsätter andra frågor: vad är litteratur och vad är 
etik? För att närma sig detta komplex av frågeställningar kan vi ta avstamp 
i den västerländska kulturens vagga, det antika Grekland.

Vad kan vara lämpligare än att börja hos Platon, där så många av de 
frågor vi än idag brottas med för första gången formulerades. Låt oss 
skärskåda hans syn på konsten, såsom den utvecklas i dialogen Staten. I 
dialogens tionde bok talar Platon mer specifikt om konstnärens roll och 
förhållandet till mimesis. Platon menar ju att målaren och poeten befinner 
sig två steg ifrån de gudomliga idéerna och blir därför också fjärmade från 
sanningen. Genom en serie frågeställningar lyckas han göra konsten allt 
onyttigare i det tänkta samhällsbygget. Han visar hur en person som 
hypotetiskt sett är i stånd att behandla ”såväl en bild av ett föremål som 
föremålet självt” knappast skulle göra förfärdigandet av bilder till sin 
livsuppgift – hon skulle snarare ”vända sin iver långt hellre åt tingen själva 
än åt deras efterbildningar”.1

Platon visar hur konsten aldrig någonsin gör ”människor bättre eller
sämre i deras enskilda och offentliga liv”. Det finns inte någon stat där 
diktaren utövat ett sådant inflytande. Poeterna kan bara ”efterbilda skugg-
bilder av dygd eller av annat, som de behandla. Men sanningen nå de 
aldrig”.2 Enligt Platon finns det för varje sak tre olika konstfärdigheter, och 
det är här vi kommer till kärnan av konstens förhållande till det etiska. De 
tre konstfärdigheterna är: att använda något, att tillverka och att efterbilda. 
Den verkliga insikten finns hos den person som kan använda föremålet. 
Tillverkaren befinner sig ett steg längre ner på skalan men har åtminstone 
en ”riktig tro om dess förträfflighet eller dess dålighet”.3 Annat är det med 
konstnären: ”Efterbildaren har […] varken insikt eller en riktig mening 
beträffande förträffligheten eller dåligheten hos den sak, som han målar”; 
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han kommer att ”efterbilda utan att veta, i vilket avseende en sak är god 
eller dålig” – efterbildningen blir blott ”en slags lek och ej allvar”.4

Både målaren och poeten är alltså oförmögna att skilja det goda från det 
dåliga. Efterbildarna kan aldrig ge oss några måttstockar för hur våra 
liv ska levas eftersom deras verk är lögner. Hos Platon är konsten för evigt 
skild från sanningen och därför också från det etiska medvetandet; av det 
skälet har konsten inte något verkligt existensberättigande i hans idealstat.
Riktigt så enkelt är det nu inte. Det är inte bara i den tionde boken av 
Staten som Platon lägger ut sitt program för dikten. Grunden för den 
tionde bokens stränga förkastelsedom läggs redan i den tredje boken, men 
här avvisas inte poeten med den tionde bokens kategoriska argumentation. 
Poetens vara eller icke-vara i idealstaten beror på vad han väljer att 
efterbilda och hur han gör det – således en föreskrivande poetik. En poet 
som framställer gudarna som lättsinniga och enfaldiga är inte en förebild,
men framställningen kan likväl få digniteten av förebild i den meningen att
de ”alstra en stor benägenhet för ett lastbart leverne”.5 Diktarna kan alltså 
ha ett inflytande på staten, tvärtemot vad han säger i tionde boken – låt 
vara att det är ett fördärvligt inflytande. 

Aristoteles’ föreställning om dikten är en annan än föregångarens. 
Hans poetik var ett genmäle till Platons förkastande av konsten och ett 
försök att uppvärdera dess beklagliga position. Konsten bestäms genom 
mimesis också hos Aristoteles, men till skillnad mot Platon är inte hans 
efterbildning verksam mot bakgrunden av en fjärmad idévärld, en evig 
sfär för de sanna, verkliga idéerna och formerna. Aristoteles har istället 
monterat ner idéernas värld för att åter bygga upp den i tingens och 
människornas värld. Hans efterbildning riskerar aldrig att bli en blek 
efterklang till de himmelska, tidlösa idéernas höga toner, utan den 
förhåller sig till handlande människor. Om diktkonstens ursprung säger 
Aristoteles att den

Har två orsaker […], båda rotade i människans natur. Dels 
är det något naturligt för människan att efterbilda ända 
från barndomen […] Dels finner alla människor nöje i 
efterbildningar […] Orsaken till detta är också att det är en 
stor njutning att lära sig något […] Förklaringen till att 
människor finner nöje i att se på avbildningar är alltså att 
de kan göra upptäckter och räkna ut vad de olika 
figurerna föreställer.6

Även Platon erkände nöjet i att betrakta ett konstverk, men han utmålar 
detta mer som en frestelse där vi vilseleds i sökandet efter sanningen. 
Aristoteles däremot menar att njutningen döljer ett didaktiskt syfte, vi kan 
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lära oss något, vilket är en tanke som naturligt följer från efterbildningens 
förhållande till handlande människor. En snarlik tudelning finner vi senare 
i den romerska antiken, hos Horatius, som i sin Ars poetica menar att ”Bäst 
den träffade prick, som har hopmängt nytta med nöjsamt,/ roar och 
undervisar på en gång läsaren”.7 Begreppen utile dulci – nytta och nöje – 
styr hans krav på konsten, och vid en läsning av hans poesi slås man av 
hur rättroget dessa deviser åtföljs. Inte sällan tycks han skriva med 
avsikten att erbjuda levnadsregler i en mörkerlagd existens, t ex: ”Bättre 
styrs ditt liv om du varken ilar/ allt för långt till havs, eller rädd för 
stormar/ tryckt dig alltför tätt […] till den/ farliga stranden”.8

Varför har jag då tagit avstamp i den grekiska antiken, och delvis den 
romerska, för att initiera en diskussion om förhållandet mellan etiken och 
litteraturen? Ett skäl är naturligtvis att den västerländska litteraturens 
utveckling till stora delar vägleds av mimesis-begreppet ända fram till 
åtminstone romantiken. Det är Aristoteles’ förhållningssätt till den 
konstnärliga avbildningen som vi då avser, inte Platons nedvärderande 
föreställning. När vi talar om litteraturen och etiken som två till synes 
separata fält, är givetvis tanken på en överföring mellan dessa en given 
utgångspunkt om vi ska formulera sammanknypplingen av dem. Hur kan 
vi förena dessa sfärer? Mimesis, efterbildningen, blir ett självklart medel för 
att upprätta en kontakt mellan dessa båda fält.

Kravet på efterbildning mattas under historiens gång. När vi anländer 
till 1900-talet är inte mimesis en självklar utgångspunkt, tvärtom söker 
konstnärerna andra vägar än återgivningen av verkligheten. Roland 
Barthes menar att litteraturens angelägenhet från Gustave Flaubert och 
framåt har blivit en ”språkets problematik”.9 Om litteraturens 
huvudsakliga intresse inte längre är avbildandet av den yttre verkligheten
utan snarare reflektionerna över det egna mediet, språket, riskerar vi att 
utplåna litteraturens etiska dimension. När språket separeras från tingens
värld och fråntas sanningsanspråken, blir det litterära verket alltmer en 
egen, autonom värld. Michel Foucault lokaliserar en första ansats till en 
sådan separation i Cervantes’ Don Quijote. I den sorglige riddarens värld 
har orden förlorat sitt samband med tingen, men den avgörande 
brytningen fixerar han till andra hälften av 1800-talet. Kanske förgriper han
sig därmed på romantikerna, som framför allt tack vare Kant lägger den 
teoretiska grunden för en autonom konst.

Man kan fråga sig hur filosofen Immanuel Kant hanterar moralen och 
det etiska inom ramen för en estetik där smakomdömet blott kan relateras 
till subjektet och dess upplevelse av lust eller olust. Den njutning (Lust) vi
erfar i förhållandet till ett objekt bestäms hos Kant som antingen angenäm 
(angenehm), skön, sublim eller god. Om det goda säger Kant följande: ”För 
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att uppfatta något som gott måste jag vid varje tillfälle veta vad för ett slags
ting föremålet påstås vara”.10 Formuleringen erinrar om den förnämsta 
färdigheten hos Platon, där bruket av ett föremål förutsätter kunskap om 
detsamma.

Den rent estetiska njutningen inbegriper däremot en intresselöshet där 
betraktelsen av objektet inte är kopplat till någon form av förnufts-
tänkande, d v s någon form av begreppslighet. Denna idé tydliggörs i hans 
föreställning om två olika former av skönhet – den fria skönheten 
(pulchritudo vaga), som inte uppställer något begrepp som anvisar vad 
objektet borde vara, och den skönhet som uppställer ett begrepp som styr
objektet mot ett visst mål (pulchritudo adhaerens). Exempel på den fria 
skönheten är blomman som naturens fria skönhet och på konstens område
utsmyckningar ”à la grecque, bladornament till ramar eller på tapeter”.11

Det intressanta för vårt vidkommande är när skönheten punkteras av det
goda, av ett förnuft som styr objektet i en viss riktning. För denna skönhet 
introducerar han människan, djuren eller ett av människan uppfört 
byggnadsverk. När vi bedömer den mänskliga sfären gör vi det med hjälp 
av begrepp som därmed renderar objektet ett värde, en mening, som 
överskrider den rena smakens befogenheter och förenar det estetiska med 
förnuftet, det sköna med det goda.

Ännu tydligare blir kopplingen till den moraliska sfären i analysen av 
det sublima. Upplevelsen av det sublima i naturen är knappast tänkbar 
utan en koppling till den moraliska sfären.12 Smakomdömet, som 
inledningsvis bestäms som intresselöst och inte låter sig styras av något 
begrepp, blir alltmer genomstunget av det moraliska ju längre in i den 
tredje kritiken vi kommer. Kant skriver att ”Det sublima består endast i 
den relation, där det sinnliga i föreställningen om naturen bedöms som 
lämpligt för ett potentiellt översinnligt syfte”.13 Den sublima idén 
överskrider inbillningskraftens räckvidd och dess förhållande till det 
sinnliga, varför det sublima alltid måste syfta på ”sättet att tänka, d v s på 
de maximer som ger den intellektuella sfären och förnuftets idéer företräde 
framför sinnligheten”.14 Denna förskjutning från inbillningskraft till förnuft 
innebär ett direkt steg in på det moraliska fältet. Hur låter sig detta förenas 
med Kants tanke på smakomdömet som intresselöst? Står vi inför en 
gigantisk paradox i det kantska systemet, eller har estetiken blivit en fråga 
för moralen?

Likväl kvarstår accentueringen av det intresselösa i förhållande till 
åtminstone den rena skönheten. Nu innefattar inte Kants estetik någon 
direkt problematisering av språket, men indirekt pekar uttrycken för den 
fria skönheten bort från språkets begreppslighet. Den utsmyckningskonst 
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som Kant hänvisar till frigör sig delvis från den avbildande funktionen, och
de senare romantikernas uppvärdering av musiken för oss ytterligare ett 
steg bort från förnuftets och språkets nödvändiga begreppslighet. Novalis 
ger i ett av sina fragment uttryck för den föreställning om musiken som 
växer fram under den romantiska epoken: ”ingen annanstans än i musiken 
är det mer påfallande att det bara är anden som poetiserar föremålen och 
förändringarna i materien, och att det sköna, konstens föremål, inte är oss
givet eller redan ligger färdigt i fenomenen […] Musikern hämtar ur sig 
själv sin konsts väsen – inte ens den ringaste misstanke om efterbildning 
kan nå honom”.15 Musikens beroende av känslorna ger den ett försteg 
framför språket. Schopenhauer illustrerar detta när han diskuterar 
melodins kvaliteter: ”den [melodin] förtäljer dess [viljans] hemligaste 
historia, den målar varje viljans impuls, strävan och rörelse, allt det som 
förnuftet sammanfattar under det vida och negativa begreppet känsla och 
ej kan uppta i sina abstraktioner. Därför har det också alltid hetat, att 
musiken är känslans och passionens språk, på samma sätt som orden 
utgöra förnuftets språk.”16

När språket inte längre är ett tillförlitligt redskap och konsten ligger 
djupt förankrad i det subjektivas utgjutelser, måste formuleringen av 
etiken sökas i individens förhållande till sig själv – i annat fall förefaller 
konsten stå vid sidan om alla etiska frågeställningar. På den punkten möter
man delvis motstridiga föreställningar hos romantikerna. Det motsägelse-
fulla kunde vi notera redan hos Kant, och när man jämför två texter med 
delvis samma budskap, den anonyma texten ”Den tyska idealismens äldsta
systemprogram” och Friedrich Schlegels avsnitt ”Rede über die 
Mythologie” (”Tal om mytologin”) i Gespräch über die Poesie (Tal om poesin),
som båda ivrar för en ny mytologi, uppenbarar sig två motsatta 
förhållningssätt – systemprogrammet talar om en förnuftets mytologi och
inleds med orden ”En etik”,17 medan Schlegel aldrig kan ställa mytologin i 
förnuftets tjänst. Hans mytologi formuleras istället som ett ”hieroglyfiskt”
uttryck för naturen som leder oss i riktning mot en konstens fördoldhet där
begreppslighet, sanning och mening inte längre härskar. Gespräch über die 
Poesie närmar sig den estetiska världsförklaring som Nietzsche senare gör 
till sin i Die Geburt der Tragödie där allt liv ”bygger på sken, konst, illusion, 
optik, nödvändigheten av perspektiv och av misstag”18. När vårt förhål-
lande till världen underkastas en estetik blir varje fordran på sanning ett 
avgörande problem, och det innefattar givetvis språkets kvaliteter. 
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Nietzsche formulerar 1873 något som kommit att prägla 1900-talets syn på 
språket. Han säger:

Vad är alltså sanning? En rörlig armé av metaforer, 
metonymier, antropomorfismer, kort sagt en summa av 
mänskliga relationer som har stegrats poetiskt och reto-
riskt, tolkats, smyckats, och som efter långt bruk förefaller
fasta, kanoniska och bindande för ett folk: sanningarna är 
illusioner, och man har glömt att de är det.19

Det vi uppfattar som sanning är alltid iklätt ”ett språk”, men det är inte ett
genomskinligt språk utan snarare en retorik – metaforer och metonymier – 
och retoriken har i historien framträtt som en motsats till filosofin och dess
sökande efter sanningar, ett sökande som retoriken alls inte förknippats 
med. Språket kan enligt Nietzsche inte längre garantera sanningen.

Om nu litteraturen under hela 1900-talet genomsyrats av en 
problematisering av språket, har inte uttolkarna alltid varit lika benägna 
att följa diktarna in i de språkliga vindlingarna. Med en något skamlös 
generalisering skulle man kunna säga att tilltron till språkets avbildande 
karaktär bryts ner med kraft först under 60-talet. Fram till dess 
konserverade kritiken med några undantag föreställningen om språket 
som ett genomskinligt medium. Varje ortodox humanistisk kritiker har 
med stigande förfäran kunnat konstatera hur en problematisering av 
språket undanträngt de etiska frågeställningarna. Men pendeln slår alltid 
tillbaka och 1990-talet har sett ett uppsving för en etiskt orienterad kritik 
som motsatt sig postmodernismens relativism och värdenihilism. En 
återspegling av denna förskjutning kan man spåra hos Harold Bloom. När 
han i The Western Canon (Den västerländska kanon) från 1994 talar om den 
”flykt från det estetiska som nu har verkställts av så många”, 
uppmärksammas just förändringen i perspektivet, en förändring vars 
konsekvenser är att man ”reducerar det estetiska till ideologi”: ”En dikt 
kan således inte läsas som en dikt, eftersom den först och främst är ett socialt
dokument”.20 Bloom fordrar istället att man bevarar dikten som dikt, som 
ett estetiskt element, men i vilket syfte ska vi bevara dikten som dikt, kan 
man fråga sig? Vad ska vi ha litteraturen till? Bloom har naturligtvis ett 
svar på detta också, och han formulerar detta i anslutning till försvaret av 
en fastlagd kanon:

Skulle vi läsa Västerlandets kanon i syfte att lägga en 
grund för vår sociala, politiska eller personliga moral är 
jag fast övertygad om att vi skulle bli de mest monstruösa 
egoister och utsugare. Att läsa för en ideologis skull är som 
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jag ser det att inte läsa alls. Att ta del av det estetiskt 
kraftfulla är att lära sig hur vi ska tala till oss själva och stå 
ut med oss själva. Det verkliga bruk vi har av Shakespeare 
eller av Cervantes, av Homeros eller Dante, av Chaucer 
eller Rabelais, det är att de bistår vårt inre jag i dess 
växande. Att fördjupa sig i kanon gör en inte till en bättre 
eller sämre människa, en dugligare eller odugligare 
medborgare. Tankens dialog med sig själv är inte i första 
hand en social realitet. Det enda Västerlandets kanon kan
bidra med, det är en djupare insikt om hur vi bäst 
använder vår egen ensamhet, den ensamhet vars slut-
giltiga gestalt är vår uppgörelse med vår dödlighet.21

Bloom bjuder ett hårdnackat motstånd mot att reducera det estetiska till 
ideologi. Detta synsätt bereder knappast plats för en moral eller en etik. En 
absolut ”ren” dikt, ”dikten i sig”, är visserligen en omöjlighet, men ”likväl 
finns det något evigt oreducerbart i det estetiska”, hävdar han.22 Alltså är 
han inte beredd att fullt ut erkänna den ”rena” dikten, och det är väl denna
orenhet som bjuder in det etiska. Men hur ska vi kunna se orenheten mot 
bakgrund av det etiska när estetiken liksom hos romantikerna verkar så 
fullständigt gjuten i subjektets form? Litteraturens ”nytta” berör blott den
enskilda människan och hennes förhållande till sig själv och till den egna 
dödligheten, som vi naturligtvis är helt ensamma om och aldrig kan 
redogöra för. Hur kan vi formulera en etik utifrån en sådan trång sfär?

En grovt utmejslad bild ger vid handen en tudelning av den kritiska 
verksamheten under 1900-talet. Vi har å ena sidan de som drivs av 
övertygelsen att litteraturen blottlägger det mänskliga och att detta är 
etiskt gott. För dessa humanistiska litteraturkritiker är litteraturen ”en 
mänsklig verksamhet som definierar och tjänar mänskliga mål och 
avsikter”.23 Litterära texter ”klargör människornas betydelse” eftersom de
koncentrerar sig på det mänskliga i traditionell mening: genom att 
understryka det moraliskt goda med ”självständighet och ansvar”,
”berättar de stora verken för oss hur vi ska leva”.24

Den humanistiska kritiken förutsätter att läsaren kan förhålla sig 
objektiv till verket; att det litterära verket är någonting skilt från världen 
och att språket är oproblematiskt i den meningen att texten utan 
tveksamheter förmedlar ett värde från författaren till läsaren. Dessa 
ståndpunkter utsätts för hård kritik under den senare hälften av 1900-talet. 
Den nya kritiken hävdar istället att vi inte längre kan tänka bort oss själva 
som uttolkare i förhållande till verket – vår position kan inte vara den 
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objektive vetenskapsmannens. Den yttre verkligheten är inte heller en 
oberoende storhet utan i allra högsta grad avhängig av det språk vi 
använder för att beskriva denna värld, vilket betyder att gränsen mellan 
fiktion och verklighet vittrar sönder. Språket och dess figurationer står i 
centrum för denna kritik som kommit att förknippas med ”den språkliga
vändningen”. Den har emellertid inte stått oemotsagd. Under 80- och 90-
talen ser vi de tydliga tecknen på en ”etisk vändning”, 

Martha C Nussbaum har i en serie av verk från slutet av 1980-talet och 
under 1990-talet ihärdigt belyst förhållandet mellan litteratur och etik. 
Nussbaums etik har rötter djupt försänkta i den aristoteliska etiken i den
meningen att hon rör sig bort från system som uppställer generella regler 
eller principer. Hon menar att

Aristoteles’ försvar för ”förnimmelsens” företräde är, till-
sammans med hans betoning av att den praktiska visheten 
inte kan vara en systematisk vetenskap som helt och hållet
ägnar sig åt universella och generella principer, 
uppenbarligen ett försvar för att ett informellt och intuitivt 
slags konkret och situationsberoende omdöme äger 
företräde framför alla sådana system.25

Företrädet för det enskilda är en tydlig polemik mot en etik som tenderar 
att underordna ett specifikt etiskt problem en generell lag. Varje enskilt fall 
kan innehålla element som inte svarar mot någon sådan lag. Nussbaum 
bekänner sig också till Aristoteles’ tanke att det rationella valet kan göras
under inflytande från känslorna och fantasin, en tanke som t ex var helt 
främmande för Platon.

Hur återspeglas detta förhållningssätt i läsningen av litteratur? I boken 
Love’s Knowledge genomför Nussbaum en läsning av Henry James The 
Golden Bowl, dock inte en läsning av boken i dess helhet utan av ett avsnitt 
som visar hur en person genom diverse överväganden kommer fram till ett
beslut. Innan hon ger sig hän i läsakten beskriver hon konstnären – inte 
bara Henry James utan konstnärer i allmänhet – och/eller förnimmaren av 
konst som en person som ”besitter den praktiska visheten”. Nussbaum 
poängterar att detta inte betyder att man ”reducerar det moraliska värdet 
till estetiskt värde eller gör det moraliska omdömet till en smaksak”.26 Det 
handlar snarare om förmågan att

betrakta moralen som ett slags högtstående vision av och 
gensvar på det enskilda, en förmåga vi söker och 
värdesätter hos de konstnärer vi anser betydande, och i 
synnerhet de skönlitterära författarna vars värde för oss 
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framför allt är praktiskt och aldrig bortkopplat från våra 
föreställningar om hur vi bör leva.27

Vissa författare är alltså mäktiga att formulera ett slags livsvisdom som kan
fungera som blinkande fyrar i våra dunkla liv. Tolkningen av avsnittet ur 
The Golden Bowl är framför allt en illustration av den aristoteliska etikens 
grundtankar, såsom uppmärksamheten på det enskilda, den breda 
skildringen av de kontexter som utgör det goda valets förutsättningar och
som tillskriver situationen en särart. Den person som här står inför ett val 
agerar på ett föredömligt sätt aristoteliskt när det generella får stå tillbaka 
till förmån för det enskilda. I det avseendet är romanen som genre 
förebildlig eftersom den, som Nussbaum säger, ”får oss att 
uppmärksamma det konkreta”.28 Hon menar att romanen ”spelar upp en 
rikedom av fullödigt förverkligade detaljer vilka framställs som viktiga för
valet.”29 Men hon tillägger också att romanen talar till oss: ”den uppmanar 
oss att föreställa oss möjliga relationer mellan vår egen situation och 
romangestalternas, att identifiera oss med personerna och/eller situationen 
och på det sättet förnimma dessa likheter och skillnader.”30

Nussbaums formuleringar visar att romanens estetiska dimension är 
så gott som helt försummad; hon talar om hur lämplig denna genre är som 
”språkrör för aristotelianismen”.31 Det estetiska har i Nussbaums teori trätt 
tillbaka till förmån för en syn på litteraturen som gör skönlitterära texter, i 
synnerhet romaner, till etiska exempel. Litteraturen kan dessutom fungera 
som ett etiskt redskap med vilket man förbättrar mänskligheten. Romanens
textuella natur är av mindre intresse; hon ser texten som en yta under 
vilken det finns verkliga situationer och händelser. Det tillstöter aldrig 
några komplikationer i överföringen mellan författaren och läsaren – det 
råder en full tilltro till språkets mimetiska natur.

I bjärt kontrast till Nussbaums strängt mimetiska perspektiv kan vi 
ställa en litteraturteoretiker som J Hillis Miller. Han hör hemma i 
postmodernismens påstådda relativism, där tyngdpunkten ligger på språk, 
text och läsning. Millers läsningar är ett försök att upprätta en etik inom 
ramen för dekonstruktionen. Hans projekt vill bemöta kritiken mot 
dekonstruktionen för att vara oetisk. Millers bok har den talande titeln The 
Ethics of Reading, vilket antyder att problemet förskjutits till läsaren och 
läsningen av litteratur.

Miller förnekar inte vikten av ett politiskt engagemang, men han 
insisterar på att det föregås av det etiska kravet att läsa. Medan Nussbaum
betraktar språket som en garant för överföringen av de etiska elementen,
intresserar sig Miller för etikens beroende av språket. Han menar att ”utan 
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historieberättandet finns det inte någon etikteori”,32 och mobiliserar 
därmed ett motstånd mot varje närmande till litteraturen som bara 
återspeglar historien, inte skapar den: ”Litteraturstudiet skulle då blott 
vara studiet av ett symtom på eller en superstruktur hos något som var 
verkligare och viktigare, och litteraturen skulle inte bli annat än en 
obetydlig biprodukt av historien, inte någonting som på ett eller annat sätt 
skapar historia.”33 Etiken är bara och kan bara uttryckas i en berättelse 
snarare än genom en transcendental befallning. Även om lagarna existerar 
i en sfär skild från språket är det bara genom språket som de blir 
tillgängliga för oss och då har redan ett avstånd etablerats.

För att förstå det etiska måste vi alltså förstå den berättelse genom 
vilken det etiska förmedlas. Hillis Miller säger att ”Berättelsen, liksom 
analogin, infogas på den tomma plats där filosofins förmodat rena 
begreppsspråk misslyckas eller saknas.”34 Han menar att förnuftet 
förhindras att konfronteras med den faktiska morallagen genom det som 
förkroppsligar morallagen, nämligen de berättelser genom vilka de 
framträder. Den etiska lagen begränsas av språket, samtidigt som den har 
sin upprinnelse i just detta medium, till skillnad mot föreställningen om att 
lagen är transcendental och blott förmedlad genom språket. Konsekven-
serna av detta är att den etiska lagen i viss mening blir oläsbar och måste så
förbli.

Hillis Miller är tydligt inspirerad av Kant, t ex genom kravet att 
befinna sig utanför historien. Kant menar ju att principerna för handlingen 
måste befrias från begränsning och formellt utvidgas till allmänna 
förnuftslagar. Det är detta som kallas Kants kategoriska imperativ, som 
lyder: handla så, att din viljas maxim vid varje tillfälle skulle kunna vara princip 
för en allmän lag. Men Hillis Miller menar ju att etiken bara kan existera i 
konkreta berättelser. Berättelser skapar etiken och etiken gör anspråk på att 
förneka historien. Men vad är berättelser annat än historia; berättelserna är 
alltid beroende av andra berättelser för sin mening.

Hillis Miller föreställer sig läsningen som en konkret situation. Trots 
att läsningen leder till en handling och träder in i sociala och institutionella 
sammanhang tycks det etiska ögonblicket vara opåverkat av det 
institutionella, det politiska, det sociala och det historiska – läsningen 
verkar äga rum i ett vakuum. Och det är väl här problemet med Millers 
förhållande till läsningen blir svårhanterligt: han bortser från 
sammanhanget.

Med Hillis Miller tas steget in i språkets oundviklighet och med 
honom betonas också nödvändigheten av att inbegripa läsaren i det etiska
ögonblicket. Läsaren är inte en passiv spegel för verket utan en aktiv 
instans med ett tydligt förhållningssätt där läsaren bär ansvaret. I den 
attityden kan vi i sig inläsa en potentiellt etisk hållning, där tanken på en 
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objektiv betraktare förflyktigas. Hos Hillis Miller är dock det etiska 
ögonblicket frikopplat från kontexten. Nussbaum tar kontexten i beak-
tande, men det sker på ett tematiskt plan, inte på läsaktens nivå.

Hos Jacques Derrida är både kontextualiseringen och beroendet av 
språket väsentliga ingredienser. Derrida är måhända inte den person vi 
vanligtvis förknippar med en etik – han har istället tvingats försvara sin 
dekonstruktion mot anklagelser för relativism och nihilism. En talande 
personifiering ligger till grund för Derridas föreställning om texten. I essän 
”Signature événement contexte” beskriver han hur skriften blir föräldralös 
och hur den därmed lösgörs från varje absolut ansvarsfull instans. Denna
separation beskriver Derrida i samband med en utläggning av skriftens 
upprepbarhet, eller med Derridas ord, iterabilitet. Detta begrepp markerar 
att skriften kan lösgöras från sin kontext och upprepas i en annan kontext, 
en upprepning som emellertid inte är mekanisk utan innefattar hänvis-
ningen till det andra. Det finns ingen kontext som fullständigt kan 
innesluta en text – texten kan alltid figurera i ett annat sammanhang. 
Metaforen med det föräldralösa barnet signalerar att vi inte kan tolka 
texten utifrån upphovsmannen, författaren. Det föräldralösa barnet är 
någonting främmande utan tillhörighet – det lever sitt eget liv och får inte 
sin mening genom ursprunget.

Att måna om detta främlingskap kan sägas vara utmärkande för 
Derridas förhållande till texter. Vi kan inte reducera texter till 
meningsenheter eller tematiska mönster – det finns alltid en rest som 
undkommer ett sådant harmoniserande tillvägagångssätt. I en intervju 
med Derek Attridge säger Derrida att ”Den lag som jag försöker att följa 
eller svara mot är den andres text, dess verkliga singularitet, dess idiom.”35

Däri ligger det verkliga ansvaret, menar Derrida. Vi svarar på och känner
ansvar för en text när vi bekräftar dess singularitet, ”genom att bekräfta 
den andres signatur, men också genom att signera på ett absolut nytt 
sätt”.36 I den meningen är varje erkännande av textens egenart ett etiskt 
förhållningssätt.

Emanuel Lévinas etik tycks vara Derridas utgångspunkt för en sådan 
idé om förhållandet mellan läsaren och texten. Ontologins företräde inom 
den filosofiska traditionen får hos Lévinas ge vika för en uppvärdering av
den traditionellt sett underordnade etiken. Ansvaret för den andre 
betraktas hos Lévinas som subjektivitetens grundläggande struktur. Det 
ansvaret innebär att jaget aldrig kan assimilera den andre utan tvärtom 
måste erkänna det som jaget inte kan införliva.

Det föräldralösa barnet som en metafor för texten är i sig ett uttryck 
för omöjligheten att göra texten till min. Genom adoption och läsning kan 
barnet eller texten aldrig tillhöra mig – det väsentliga är det ansvar vi har 
och inte minst de frågor vi ställer till barnet/texten. Det är genom dessa 
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frågor som den grundläggande rörelsen i riktning mot den andre/det 
andra återfinns. Det märkliga är att den etiska relationen inbegriper något
negativt, något som är obegripligt, och det kan definitivt inte erbjuda några håll-
punkter för hur vi ska leva våra liv. Men här kommer man också till 
frågan om hönan eller ägget. Vad kom först? Frågan är om det inte är 
litteraturen själv som har frambringat ett sådant närmande till texten. Kan 
vi med framgång närma oss litteraturen före 1900-talet med hjälp av 
Derrida? Är inte utplånandet av mening en medveten strategi hos 
författare som Mallarmé och Samuel Beckett? Och utplånandet av mening
skulle då kunna vara deras sätt att förhålla sig till det vi inte kan veta 
någonting om, en strategi med uttalat etiska förtecken. Det handlar om att 
fortsätta fråga, frågorna vi ställer när vi närmar oss konsten, konstens 
frågor till oss – det är en obeveklig rörelse för att närma sig det perifera, 
det som inte accepteras av lagen.
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Slaget om jaget – reflektioner kring 
självbiografin

Dan Landmark

Inledning

Självbiografin är en kontroversiell litteraturform. Denna texttyp har ett 
ohöljt anspråk på att förmedla ”sanningar” om en människa. Den 
människan ska dessutom vara samma individ som håller i pennan. Efter 
decennier av postmodern upplysning kan man tycka att vi skulle ha lärt 
oss att något sådant inte är möjligt. Vi borde åtminstone ha insett att texter, 
eller vilka språkliga konstruktioner som helst, kan göra i det närmaste vad 
som helst förutom att förmedla en preexisterande ”sanning”. Eller?

Förmodligen är det till en del självbiografins oblyga sanningsanspråk
som gör att den inte bara säljer bra utan att också kritiken och forskningen 
funnit det angeläget att befatta sig med den. Den tycks vara en utmaning 
av speciellt slag för litteraturvetare. Inte sällan har den blivit en 
vattendelare för olika skolor och ståndpunkter. En undersökning av hur 
forskningsläget ser ut kring denna textart, dess natur, historia och status, ger
en bild av fundamentalt divergerande uppfattningar. Laura Marcus, en 
framstående forskare på området, sammanfattar sin uppfattning om 
självbiografin som ”a topia, a resource and a site of struggle”.1 Marcus 
menar att självbiografin rör vid så grundläggande ”axiomatiska” 
föreställningar om subjekt och individualitet, sanning och identitet att det 
är troligt att skilda uppfattningar om den kan indikera intressanta 
ideologiska, språkfilosofiska och estetiska brytpunkter också mer allmänt.
Det faktum att självbiografisk litteratur blivit en viktig utgångspunkt för 
nydanande forskningsinriktningar som postkolonialism, genusstudier och
”queer studies” styrker denna tes.

Självbiografistudiet vållar däremot den strikt ämnesbegränsade 
forskaren en del vånda. Leszek Drong konstaterar i sin Masks and Icons:
Subjectivity in Post-Nietzschean Autobiography att självbiografin är varje 
litteraturteoretikers mardröm. Han syftar får man förmoda på den 
teoretiker som vill kunna göra entydiga och klara gränsdragningar mellan
discipliner, genrer och textkategorier. Drong diskuterar den självbiogra-
fiska traditionen i västerländsk litteratur, särskilt som den sett ut under 
1900-talet, med hjälp av Nietzsche, den filosof som mer långtgående och 
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radikalt än någon annan kritiserat föreställningar om subjekt och sanning 
och i grunden utmanat idén om språkets transparens.2 Drong drar 
paralleller mellan självbiografiska texter och självavbildning inom måleriet;
Rembrandts berömda självporträttsvit blir för honom sinnebilden för den 
gåtfulla och undflyende entitet som varje självbiograf söker fånga. 

Med alla de olika former och manifesteringar som självbiografiska 
framställningar uppvisat genom historien föreligger en textfamilj av 
synnerligen heterogen natur. Det kan tyckas tveksamt att alls tala om ett 
släktskap. Men det gör man alltså, trots att meningar går vitt isär om hur
denna familj ska definieras och förstås. 

Jag ska här försöka ringa in något av den kontrovers som rått kring 
självbiografin som litterär genre, som språkfilosofiskt spörsmål och även 
som kulturhistorisk företeelse. Det är ett preliminärt försök till orientering i 
ett ämne och i en typ av texter som tycks innehålla både avgrundsdjup och 
bokstavligt talat oändliga möjligheter, för författare liksom för läsare, 
kritiker och forskare.

Först beskriver jag kort det man vanligen ser som en självbiografisk 
”tradition”. Därpå diskuterar jag dispyten mellan den traditionellt 
humanistiska uppfattningen om självbiografin och den poststrukturalis-
tiska kritiken av denna uppfattning, för att därefter sammanfatta hur den
senare forskningen på området sökt en symbios av dessa två (till synes 
inkompatibla) attityder. Slutligen ska jag presentera ett exempel på vad jag 
uppfattar som en speciell form av självbiografi vilken jag i min planerade
forskning tänker ägna särskild uppmärksamhet. I detta slags framställning 
sätter författaren (åtminstone till en del) det egna jaget i bakgrunden och 
snarare än (eller åtminstone lika mycket som) att skildra sin individuella
utveckling producerar han/hon social- och kulturhistoriska berättelser som
analyserar och tolkar historiska och politiska skeenden. Det verk jag har i
åtanke att framhålla härvidlag är Czeslaw Milosz’ Native Realm. A Search 
for a Self-Definition. Preliminärt har jag en idé om att man skulle kunna 
identifiera en linje i den självbiografiska framställningen som mer eller 
mindre präglas av detta förhållningssätt till jaget och identiteten. 

Tradition och genre 
Länge talade man ganska obekymrat om självbiografin som en tämligen 
lättidentifierad genre. Definitioner kunde lyda: ”[autobiography is] the 
biography of a person narrated by that person”, eller “the story of a 
person's life as told by him or herself”.3 Möjligen är det med denna term 
som med många litteraturvetenskapliga termer: man använder dem och de 
fungerar bra ända tills någon ber om en förklaring. Svårigheten med att 
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definiera självbiografin som en genre blir i alla fall uppenbar så snart man 
blir lite mer utförlig.

Philippe Lejeuns försök till definition av självbiografin som ”a 
retrospective account in prose that a real person makes of his own 
existence stressing his individual life and especially the history of his 
personality”,4 har blivit klassisk inom självbiografiforskningen. Men redan
denna definition ifrågasätts av bland andra James Olney, en annan ledande 
auktoritet på fältet. Olney menar att man även måste betona att en 
självbiografi alltid är situerad i den tid då den skrivs och vill snarare se den
som ”a metaphor of the self at the summary moment of composition”.5

En av många problematiska gränsdragningar är den mellan ”ren” 
självbiografi och den angränsande texttypen självbiografisk roman. 
Litteraturhistorieskrivningen är full med exempel på hur ett visst verk 
kallas det ena i en handbok och det andra i en annan. Ett annat 
återkommande spörsmål i självbiografiforskningen är hur man ska förstå 
relationen mellan självbiografi och ”vanlig” biografi. Vissa ser 
självbiografin som en subgenre till biografin; andra betraktar dem som 
väsensskilda. Problemen med att dra gränser och definiera genrer är 
kritikens och vetenskapens, inte litteraturens. Författare å sin sida verkar 
ofta finna det givande att exploatera de möjligheter sådana vagheter 
innebär; i den postmoderna prosan på 1980-talet blev ju textuella lekar 
med fakta och fiktion närmast till en kliché. Inte minst tog det sig uttryck i 
en mängd ”fiktiva” självbiografier.

Den självbiografiska litteraturen beskrivs ofta i termer av tradition. 
Man talar då om en framställningsform med rötter i antiken och med en i
någon mån sammanhängande historia ända in i våra dagar. En kanon har 
stabiliserats kring vilken det tycks råda någorlunda konsensus.6 St 
Augustinus Bekännelser ses vanligtvis som den första ”rena” självbiografin. Som
”föregångare” till Augustinus betraktas ofta greker som Hesiodos, 
Empedokles och Platon samt romare som Cicero och Ovidius. Ibland 
räknas till traditionen så skilda texter som Montaignes essär och Whitmans 
”Song of Myself”. Legio är att se Rousseaus Confessions som den första
”moderna” självbiografin. Ungefär samtida med Rousseau är andra 
betydelsefulla verk som Benjamin Franklins Autobiography och Casanovas 
Histoire de ma fuite des prisons de Venice. 

Det är också under slutet av 1700-talet som termen ”autobiography” 
etableras i det engelska språket. Genrens blomstringsperiod under det 
följande seklet menar man har mycket att göra med romantikens intresse 
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för den komplicerade mänskliga individualiteten.7 Goethes Dichtung und 
Wahrheit och Wordsworths The Prelude anses vara stilbildande för 
självbiografer under 1800-talet. En del kritiker ser Nietzsches Ecce Homo, i 
all sin udda excentricitet, som en milstolpe där självbiografin förs in i 
ytterligare en senare fas som kännetecknas av en ökad medvetenhet om 
självrepresentationens vansklighet.8 I flera av de stora modernistiska 
författarskapen ingår ett mer eller mindre renodlat självbiografiskt verk, 
som James Joyce A Portrait of the Artist as a Young Man, Franz Kafkas 
Tagebücher och Jean-Paul Sartres Les Mots. I svensk litteraturhistoria 
associerar man väl främst självbiografin dels till 1880-talets bekännelse-
litteratur med Strindberg och Benedictsson i centrum, dels till 
arbetarförfattarnas självbiografiska romaner på 1930-talet. Men det är 
också lätt att se att genren frodats under hela det förra seklet och även gör det
idag.

Redan dessa namn och titlar – man kunde förstås nämna många fler – 
ger vid handen att man man till den självbiografiska traditionen räknar 
många vitt skilda slags texter, episka och poetiska såväl som teologiska, 
filosofiska och historiska. Ej sällan anses även skrifter som författaren inte
avsett att publicera och som troligtvis inte heller varit tänkta för en läsare, 
som Kafkas ovan nämnda dagböcker, kunna höra till traditionen.9

De flesta kritiker som sysslar med självbiografi gör det inom ramen 
för litteraturstudier av ett eller annat slag, och det förefaller naturligt att 
man, som min sammanfattning av den självbiografiska kanon illustrerar,
främst intresserar sig för de självbiografier som utgör en del av ett även i 
övrigt betydande skönlitterärt eller filosofiskt författarskap. 

Självrepresentation – konstruktion eller dekonstruktion av jaget? 
Senare analyser av fenomenet självbiografi utgår ej sällan från resonemang 
kring själva termen ”autobiography”. Det gäller i synnerhet de med tydlig
dekonstruktivistisk profil. På karakteristiskt vis påvisar till exempel Robert 
Smith i sin Derrida and autobiography hur själva de tre leden ”auto”-”bio”-
”graphy” lånar sig till blottläggandet av paradoxer som ryms i 
konventionella föreställningar om ”jaget” och ”identiteten”.

Under det så kallade teorikriget på 70- och 80-talen blev 
självbiografin, jämte den besläktade framställningsformen biografin, den 
texttyp som kanske mest av alla kom i skottgluggen för striden mellan den 
äldre humanioran och poststrukturalismen. Isabell Duran har formulerat 
detta skeendes betydelse för självbiografin så här: 

Postmodern concepts take the Self for a grammatical entity 
and for a symbolic construct rather than a referential one; 
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that is to say, the Self is not a unified psychological 
representation whose “essence” or “identity” is prior to the
language which expresses it; rather its essence and identity 
are constituted by the language that produces it. Recent 
criticism has destabilized the Self the autobiographer 
naively relies on , showing it to be no more than a fiction of
language. Language is then the signifier that creates the 
Self that signifies, and the Self is in turn so absent that it 
can only be guessed at, like a ghost, among the lines that 
comprise the text.10

Självet-före-språket eller språket-före-självet lyder detta numera så 
välkända akademiska spörsmål tillämpat på självbiografi. Motsättningen 
mellan den äldre humaniorans och poststrukturalismens synsätt har ofta 
förefallit oöverbryggelig och den kan ibland tyckas ha blivit något av en 
återvändsgränd för forskare. Försök har emellertid gjorts att finna en 
kritisk position som inte är låst av de två ytterligheterna. John Paul Eakin 
närmar sig självbiografin med vad man kan kalla en kulturantropologisk 
attityd. Han vill undvika både den essentialistiska föreställningen om jaget 
som ”absolute, ineffable and timeless” och poststrukturalismens reduktion 
av det till en grammatisk enhet i ett slutet språkligt system.11 Istället frågar 
han sig vad självbiografiska texter kan lära oss om det faktum att individer i
en viss kultur uppfattar sina ”jag” – eller vad som ibland kan vara fallet: 
frånvaron av ett ”jag” – på vissa sätt. På så vis blir självbiografi för Eakin 
en källa till kunskap, men inte så mycket om den framställda individens 
”sanna natur” som om (hur han/hon uppfattar) bakomliggande sociala och
kulturella omständigheter. 

Den självbiografiska akten kan alltså uppfattas antingen som en 
dekonstruktion av jaget och identiteten eller som en konstruktion av dem -– i
vissa fall på båda sätten samtidigt. Laura Marcus framhåller hur viktig just 
denna dubbelhet varit för de kvinnliga självbiografer som både velat 
dekonstruera traditionella könsföreställningar och formulera kvinnlig 
identitet i alternativa termer.12

Numera tycks en uppfattning allmänt råda bland författare såväl som
kritiker att självbiografin är en konstnärlig ”produkt”, ett ”arrangemang” 
av fakta och en ”organisering” av erfarenheter där författaren opererar 
med vissa estetiska, intellektuella och moraliska mål i sikte.13 Frågan om 
sanning kontra fiktion har till en del skjutits åt sidan till förmån för andra
aspekter som man uppfattar som mer givande att uppmärksamma. En 
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följd av detta är att man kan fokusera kriktiken på den självbiografiska 
berättelsens litterära värde snarare än dess halt av sanning.

Slaget om jaget – alternativet Milosz
Vilka kvaliteter gör självbiografi till intressant och värdefull litteratur? Ja, 
kanske kunde man enkelt svara: ett innehållsrikt liv och en god förmåga att
berätta om det. Men det räcker inte riktigt. En god berättelse kan inte 
enbart vara privat. Det privata är intressant så tillvida att alla människor är 
privata. Ändå blir den berättelse som blott inriktas på jagets ”upplevelser” 
sällan särskilt spännande. God litteratur förmår göra det privata allmänt – 
och tvärtom. Det är också vad självbiografi kan göra när den är som bäst.

Tanken att man kan förstå jaget genom att relatera det till kulturella 
och historiska sammanhang, vilka alltid måste berättas och tolkas för att 
tillgängliggöras, har som jag nämnde ovan förespråkats av en del kritiker.
Men den har förstås haft förespråkare även bland självbiograferna. En 
sådan är Czeslaw Milosz (1911-2004), polsk-litauisk poet, essäist och 
romanförfattare. Milosz var väl medveten om självbiografins principiella
dilemman men visade också hur man kan exploatera dess inneboende 
möjligheter.

Genom Milosz författarskap löper en självbiografisk tråd; i sina böcker 
återvänder han ständigt från sin exilerade berättarhorisont till barndomens 
miljöer i Litauen och till den brokiga livshistoria i östliga och västliga 
världar som blev hans. Några av hans böcker kunde i snävare mening 
betecknas som självbiografier, som Native Realm (1968), Land of Ulro (1977)
Milosz´s ABC’s (2001). Även på andra håll, i poesi såväl som i romaner och 
essäistik, odlar han ett slags minneskonst där det privata minnet 
genomlyses av kunskap om de historiska och politiska sammanhang i vilka
hans liv utspelades och hans själv fick form.

Milosz har i explicita ordalag förklarat sin uppfattning om det 
självbiografiska berättandets förhållande till ”sanningen”. Han ser ingen 
anledning att misströsta över de principiella svårigheter som alltid 
föreligger för en självbiograf. I inledningen till Native Realm förklarar han 
sin ståndpunkt:

There is nothing degrading in our fundamental incapacity 
to lay bare all the particulars of our fate. If it were any 
different, if that chaotic richness, in the presence of which 
our faculties are like a circle of lantern light in the 
darkness, did not exist, we would constantly be aspiring to 
form achieved by a process of elimination, and probably 
the art of writing would disappear. It is enough that we 
realize to what extent thought and word are 
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incommensurable with reality. Then it is possible to set 
one’s limits consciously.14

För Czeslaw Milosz handlar den självbiografiska akten om minne och 
retrospektion, men mindre om introspektion. Jaget – ehuru även i Milosz 
ögon en undflyende och obestämbar storhet – blir objektifierat i den 
meningen att det sätts i relation till världen, i vidaste mening, snarare än 
till sin egen ”natur” eller ”historia”. Med ”minne” avses ej heller blott det 
privat ihågkomna utan snarare ett kollektivt historiskt arv. 

Kapitlen i Native Realm har rubriker som ”Place of Birth”, ”Catholic 
Education” och ”Marxism”. Berättarperspektivet är forskarens, histori-
kerns och tidsanalytikerns lika mycket som den private minnes-
skildrarens. Milosz frågar sig egentligen inte ”vem är jag” eller ”hur blev 
jag som jag blev” utan snarare ”hur var den värld beskaffad dit jag föddes 
och där jag blev till”. Avsikligt och konsekvent söker han sig bort från den 
psykoanalytiska metoden: ”I mistrust the probings into the subconscious 
that are so honored in our day. I am not competent in this area and am 
even afraid of it, for in this anticlassical procedure it is easy to lose all sense 
of measure”.15 Man kan lätt gå vilse i det undermedvetnas irrgångar, tror
Milosz. Han föredrar att verka i medvetna skikt. 

Milosz skriver in sitt jag i de stora kontexter som heter Historia och 
Politik, men lokaliserar det också till helt intima sfärer; det liv som skildras 
utspelas i brytningspunkter mellan små och stora sammanhang. Samtidigt 
framställs jaget som en utanförstående iakttagare av miljöer där han inte är
hemma. På olika sätt tematiserar Milosz självbiografiska berättelser den 
form av utanförskap som under lång tid var hans livsvillkor: exilen. Milosz 
levde halva sitt liv som ”emigrerad” polack i Frankrike och USA, men har 
ofta framhållit att den polska nationaliteten egentligen var honom lika 
främmande som andra ”identiteter”. 

Exilens problematik är ett ledmotiv i Milosz författarskap samtidigt 
som det utgör en berättarposition som han högst medvetet exploaterar. Jag 
vill här anföra Edward Saids påpekande att exilstillståndet, som förvisso är 
ett konkret och plågsamt verkligt tillstånd, även kan uppfattas metaforiskt. 
Exilen förstås då som en position av utanförskap inte bara i social mening 
utan även existentiellt och ideologiskt. För den intellektuelle är detta 
gynnsamt, något man snarare bör söka sig till än försöka undvika. Det är i 
själva verket endast därifrån, menar Said, som det är möjligt att svara mot 
den intellektuelles allt överordnade imperativ: ”to speak truth against 
power”.16

Milosz har gett en vacker bild av sitt eget utanförskap så som han mot 
slutet av sitt liv uppfattade det. I andras ögon, skriver han, har han 
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uppenbarligen ofta framstått som en lyckosam skitstövel, en framgångsrik
och cynisk estet:

What interests me most in all this is the difference between 
our image of ourselves and our image in other´s eyes[...]. I 
muse over my portrait that emerges from [other people´s]
songs of hatred, in verse and prose. A lucky guy. The sort 
for whom everything goes smothly. Incredibly crafty. Self-
indulgent. Loves money. Not an iota of patriotic feeling[...].
What is most striking is that it is the image of a strong,
shrewd man, whereas I know my own weakness and I am
inclined to consider myself, rather, as a tangle of reflexes, a 
drunken child in the fog.17

Att skriva självbiografi handlar kanske till stor del just om rätten att 
definera sig själv mot andras uppfattningar. Möjligen kunde man med 
Milosz poetiskt säga att den självbiografiska akten i slutänden handlar om 
rätten att beskriva sig som ett berusat barn i dimman. Men med denna 
rättighet följer i så fall en skyldighet och en prövning som är nog så 
vansklig: att tala sanning till sig själv.
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Jeannette Armstrong – visionär okanagan poet

Monica Loeb

Jeannette Armstrong, kanadensisk poet, roman- och barnboksförfattare, är
också känd för sitt starka sociala och miljöengagemang. Född och 
uppvuxen i Okanagan-reservatet i västa Kanada, fick hon en gedigen 
utbildning, dels inom sin egen stamkultur vid Okanagan College, dels vid 
det mer traditionellt kanadensiska University of Victoria.

1989 utnämndes hon till chef, den allra första faktiskt, för En’owkin 
School of International Writing, världens första centrum där ursprungs-
befolkningar kan studera sina egna litteraturyttringar, samt själva lära sig 
om den kreativa skrivprocessen och publiceringens alla mysterier.

I denna artikel kommer jag att fokusera på Armstrongs poesi, speciellt 
samlingen Breath Tracks från 1991 för att introducera denna författare för en
svensk publik. Jag kommer att analysera hennes attityd till kolonialismen,
historien, kvinnans ställning, poetens roll i samhället, samt hennes 
förhållande till naturen och miljön. Som framgår av min rubrik, pekar 
Armstrong framåt, mot en möjlig – ja, nödvändig – förnyelse.

Låt mig börja med att citera en berättelse från Armstrongs roman 
Slash, en berättelse som inbegriper och illustrerar de flesta av de element i 
Armstrongs författarskap som jag avser att studera:

Once I heard a story, in the early morning, about a woman
named Hightuned Polly. She had a dog that she babied like
some white women do. She carried it around and made 
little skirts for it. One time, Hightuned Polly was at a 
celebration in Omak, during the Stampede Pow-wow. She
was staying with some friends in a pow-wow teepee. Her 
dog got in heat. So all day, there was a big troop of dogs 
sneaked into the teepee under the flaps, while she was 
inside. Everyone was teasing her as she walked around 
with fifteen dogs trotting along. Finally, that night, she 
decided to sew a buckskin pant for her dog, to keep the 
other dogs from getting to her. Well, in the morning, 
Hightuned Polly found her dog with many visitors and a 
hole chewed right through the buckskin.1

Det finns många sätt att tolka denna humoristiska, ja rent “karnevaleska”,
historia på.2 För mina syften kan den tjäna som ett utmärkt exempel på 
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flera invecklade och komplicerade element som ingår i en analys av ras och
genus.

För det första handlar historien om effekterna av att manipulera med 
eller ingripa i naturens gång. För det andra kan man se vad som händer 
när den underordnade kulturen, i det här fallet den indianska, försöker 
imitera den dominanta vita kulturen. Vad händer kan man fråga sig när 
gränserna mellan olika kulturer överskrids, eller som i det här fallet 
”penetreras” med våld? Berättelsens sexuella undermening syftar genom 
skapandet av ett slags kyskhetsbälte, på den vite mannans försök genom 
historien att censurera sexuella aktiviteter. Slutligen kan berättelsen ses 
som en samlad skarp kritik av hela kolonisationskulturen.

Den bisarra uppdelningen i vita/indianer, genusaspekter, konsek-
venser av kolonisationen, samt tonvikten på Naturen och naturliga 
instinkter återfinns samtliga, som vi kommer att se, i Armstrongs poesi.

Naturen
Låt oss utgå från några exempel på Armstrongs naturlyrik. I dikten 
”Fjärilar” representeras fjärilens lätta och graciösa flykt rent grafiskt på 
sidan. Dikten appelerar direkt till läsarens sinnen: en tung doft råder, 
nektar sugs upp av fjärilen, där den fladdrar runt, ur färgrika blommor. 
Inte ett ljud hörs, som så ofta är fallet i hennes naturdikter, där hon skapar 
en totalt fridfull atmosfär:

”Fjärilar”

orangea

rosa

gula

röda

gyllene

blåa

blommor långt där nere

glider på min väg
neråt

landar
mjukt
på ett blått sammetsfält
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mörka källor
tung doft
i varmluften
söt vit nektar
stannar en gång för att läppja

fäller ut
pudrade vingar
upp i luften

brisen
för 
mig
bort3

Samma sak sker i dikten ”Glaciär,” där hon firar ett arktiskt landskap, en 
öken av snö och tystnad. Här bidrar den projektivistiska formen till att 
reflektera diktens tystnad. Den här sortens dikt ställer krav på läsaren som 
måste finna sin egen väg genom diktens fyra kolumner, där också 
utrymmena däremellan ”talar.” Med andra ord finns det många sätt att 
läsa denna dikt på. Notera att det enda tecknet på människans närvaro,
”fotavtryck,” har täckts över:

”Glaciär”
isfall
samlas grönt isflak
i långa vita plattor kryper långsamt
högar högt upp på land

över och
varandra

all vilka är täcker över
en tid utan tystnad
rörelse gjord av skymning
fryst andedräkt fotspår

spår
av sten

tvärs över
en öken av snö

(”Glacier”9)
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Det råder också lugn och ro i ännu en projektivistisk dikt med titeln 
”Grönt,” där Armstrong firar ett ”mysterium,” nämligen vårens pånytt-
födelse, genom olika gröna schatteringar: ljusa, mörka, gyllene och 
smaragdfärgade. Det råder optimism, som reflekteras i växandets rörelse i
frön, pollen, klängen, grenar, kronblad och fröskidor. Endast ”sommarens
andedräkt viskar” (”Green”, 11)

I dikten ”Sköldpaddor” beskrivs, med andakt, hur de tysta paddorna 
tar sig ur ”vätskemörkret” upp på en soldränkt strand. Det faktum att de 
är sådana urtida varelser gör att de antar symbolisk betydelse. Deras 
uppstigning ur havets djup minner om livets uppkomst och själva 
skapelsehistorien. Att de har lyckats överleva, genom alla tidsåldrar, 
liksom också vissa urbefolkningar gjort, beror kanske delvis på att de har
utvecklat så hårda sköldar till skydd:

”Sköldpaddor”

ett lugn
sprider sig utåt
i en enda kurvig rörelse
som skapas
då sköldpaddan
omfamnar den klippiga stranden
kommer upp till ytan
ur mörka djup
släntrar upp på land
in i solskenet

en fråga bubblar tyst
utåt
i de djupa ljuden
från vattnets lågmälda mummel
runtom en tingests 
rörelse

den eviga dånande 
frågan
då en levande varelse dyker upp
från mörka vatten
in i ljuset
upp på land
kan knappast höras
(”Turtles”, 25)

Det är anmärkningsvärt i samtliga dessa dikter att harmoni i naturen råder 
på grund av ett enda villkor: den totala frånvaron av människor. I den 
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korta dikten ”untitled” (111) introduceras ett element av oro. Fastän ”allt är 
storslaget” och den majestätiska örnen överblickar landskapet från ovan, 
finns det spår av ”ting.” Till och med snön ”störs” av förbipasserande 
fötter. Landskapet förändras. Så fort människan stiger in i Armstrongs 
landskap störs ordningen. Då är förändringen oundviklig. Resultatet är 
ofta kaos, särskilt på grund av de vitas ankomst till Nordamerika.

Historien
”Historielektionen” är till exempel en dikt som inleds med en drastisk och 
ironisk beskrivning av just den vite mannens ankomst till Nordamerika:

Ur buken på Kristoffers skepp
rusar en folkhop
Som springer åt alla håll
Sliter pälsen av djuren
Skjuter buffalo
Skjuter varandra
till höger och vänster
(”History Lesson”, 28-29)

Utrotning, av både människor och djur, tycks stå först på dagordningen, 
när man ska bygga ”en ny värld.” Presenterna som medtagits, d v s 
”smittkoppor, Seagrams och rice krispies”, är endera livsfarliga eller 
onödiga. Slutligen summerar hon ironiskt kolonialismen på följande sätt:
”Civilisationen har nått det förlovade landet.”

I den senare hälften av dikten beklagar hon industrialismens utbred-
ning samt uppbyggandet av moderna städer. Hon visar hur floder har 
förorenats, och hur industriskorstenar spyr ut gifter och oväsen. 
Gruvarbetare måste dra upp vad hon kallar ”gröna pappersansikten på en 
smilande engelsk dam (dvs drottningen) ur gapande hål i moder jord.” Det 
är tydligt att pengar styr i ett sådant samhälle. När städerna byggs, begravs
”skogar och fält som andas under cement och stål.” Dessa byggnader kallar
hon ”kolosser,” vilket är en återkommande bild hos Armstrong. Genom att 
personifiera dessa strukturer gör hon dem till hotfulla varelser som helt 
enkelt väntar på att ”stympa hela civililsationer.” Dikten avslutas med en
kraftfylld upprepning av orden ”för evigt,” ett tecken på att paradiset 
definitivt har gått förlorat:

en trädgård
för evigt stängd
för evigt förlorad.

I ”Dödsmimaren” är hennes anklagelser mot det vita samhället än hårdare. 
Eftersom man har försökt bevara indiankulturen i museer, eller som hon 
makabert påstår har vissa indianer nu mer eller mindre konserverats på 
grund av högt alkoholintag (alkohol introducerades ju av de vita), föreslår 
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hon helt sonika att det vore ”fiffigare att ta död på alla på en gång,” bygga en
extravåning på museet och stoppa in dem alla där (”Death Mummer”, 
31-32).

Som indian i ett vitt samhälle känner hon att hon konstant måste bära 
en mask, därav titeln. Hon själv är en stum aktör som deltar i en 
meningslös maskerad, en ritual, ett slags mimföreställning.

Genus
Förutom den rasism som kolonisatörerna medförde, och som alla indianer
utsattes för, fick indiankvinnorna också känna på sexism. Det faktum att 
stamlivet var gynokratiskt skapade fruktan hos vita patriarkaliska koloni-
satörer; detta i sin tur ledde till kulturellt folkmord på stammarna. Enligt 
en amerikansk kritiker, kunde Puritanerna och andra helt enkelt inte 
”acceptera folkslag som tillät kvinnor att inneha framskjutna positioner.”4

I dikten ”Indiankvinna” beskriver Armstrong först den vite mannens 
stereotypa uppfattning av en indiankvinna: hon är ”hedning,” helt enkelt 
ett ”däggdjur” för uppfödning; hon ser kanske pittoresk ut med babyn på 
den traditionella ryggbrädan; ofta får hon socialhjälp. Hon är helt enkelt en
”squaw” (”Indian Woman”, 106-107).

Under tre huvudrubriker beskriver Armstrong sedan hur denna 
kvinna inte ska besitta vare sig känslor eller skönhet. Detta till trots pryder 
hennes djupt fårade ansikte mången vit advokats kontorsvägg som 
målning eller fotografi. Kvinnan har sålunda objektifierats. Eftersom hon 
inga känslor har, kan kvinnans kropp ”våldtas och slås ner.” Här gör 
Armstrong ett angrepp på vilda-västernfilmer, där indiankvinnan ofta 
porträtteras på detta sätt. 

Halvvägs avbryts dikten dock av en cesur: ”Någon ljuger.” Kvinnan i
dikten kan inte längre acceptera denna falska beskrivning av henne själv 
och hennes medsystrar. Som motpol till den första hälftens negativism, 
börjar hon i andra hälften att hävda sina rättigheter. Hon som vårdar de 
gamla och sjuka är ”generationers beskyddare.” Hon för stammens 
traditioner vidare; hon lär de unga sångerna som kan hjälpa dem. Hon är 
”livgivare,” som bär på ”säden” som måste överleva den vite mannens 
samhälle. I ekon från T S Eliot talar hon om ”ödemarker” av ” kall och 
mäktig cement.” Dikten avslutas med en bekräftelse av indiankvinnans roll
som ”helig förvaltare” av en hel kultur.

Språket och författarrollen
I en föreläsning betonar Armstrong hur hennes stamspråk och uppfostran 
har varit avgörande för hennes utveckling. När andra barn i reservatet 
tvingades bort till vita internatskolor, motsatte sig hennes farföräldrar 
detta, vilket betydde att Armstrongs far aldrig gick i de vitas skolor. 
Farmodern vägrade konsekvent att tala engelska under hela sitt liv. Ett 
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”minikrig”, som Armstrong kallar det, utkämpades med myndigheterna 
tills man slutligen fick egna skolor i reservatet.5

Armstrong medger att det tagit lång tid för henne att till fullo förstå 
hur viktigt hennes eget språk, okanagan, är: ”The words of my people are 
significant to me, to my understanding and to my dignity as a
person...”(”Words”, 26). För Armstrong grundar sig språket på metaforer 
som ofta blir arketyper eller symboler nedärvda genom generationer. När 
hon t ex säger ordet ”coyote” (prärievarg), innefattar det en 20000-årig 
betydelse som har nedärvts genom generationer. Språket kommer från en
helig plats anser hon: ”the vast pool of creation and its origin” (”Words”, 
28). Hon ser det som sin uppgift att ta ansvar för hur hon använder sig av 
språket, eftersom ord genom historien har använts för att förgöra och 
orsaka smärta: ”My responsibility is to approach...this colossal misuse of
words...as part of a healing process for my children and my people who 
have been so damaged, so brutalized that their language, their tongues, 
have been wrenched from their mouths in the past one hundred 
years”(”Words”, 29). Vare sig det gäller okanagan eller engelska vill 
Armstrong återerövra språket som inspirationskälla för ett positivt 
tänkande och för en “hälsosammare värld”(”Words”, 29).

För Armstrong är skrivandet ett sätt att hantera sitt folks blodiga 
historia.6 Hennes mål är att ”kartlägga [sin] tankeverksamhet och 
förståelse.” Genom skrivprocessen vill hon också åstadkomma ett 
bemyndigande för sitt folk. En indianförfattare, enligt Armstrong, har 
nämligen en tvåfaldig uppgift: först av allt att undersöka det förgångna 
och skingra alla lögner så det är absolut klart vad som egentligen hände; 
för det andra, vill Armstrong ”bejaka en ny vision för vårt folk i 
framtiden.”7

Miljön
Som redan visats, refererar Armstrong ofta till det samtida samhället som 
ett industriellt ökenlandskap. Dikten ”Stenar” är en uppräkning av stenars
mångfaldiga användningsområden (”Rocks”, 21-24). Hon lovprisar först 
stenars skönhet i naturen, men beskriver sedan hur ”betongcanyons” har
sprängts ur berggrunden, hur byggnader vittrar, hur stenar kan kastas 
med politiska syften eller kan kännas sköna att hålla i handflatan. Luft och 
vatten har ofta förorenats i hennes dikter. Sädesfält har asfalterats. Djur har 
utrotats. Av människan skapade byggnationer som tunnlar och kyrkor är
dömda att falla sönder.
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Armstrong hävdar att detta är ett ”sjukdomstillstånd hos människan, 
inte hos jorden.” Förvisso kan vi, och bör kämpa mot kärnvapen och 
föroreningar, säger hon i en intervju, men i grund och botten, behöver vi 
åter bygga upp vad hon kallar ”vår mänsklighet, vårt medlidande, och 
våra känslor,”8 ” för att rädda denna planet...som är i fara.”9

Enligt Lorraine Anderson, som har publicerat en volym med titeln 
Sisters of the Earth om kvinnors syn på naturen, finns det inte någon 
enhetlig sådan syn, men hon anser att det finns ett ”feministiskt 
förhållningssätt till naturen.” Kvinnor ”vårdar snarare än kontrollerar, 
söker harmoni snarare än herravälde....”10 Armstrongs syn på naturen och 
miljöfrågor ansluter sig helt till detta förhållningssätt.

Förnyelse
Det är uppenbart för Armstrong, såväl som många andra, att det måste till 
en förändring för att rädda vår jord. Hon känner att hon lever mitt i en 
”skräckhistoria,” att det är skrämmande att se på TV eller läsa 
dagstidningar.11 Som Lee Maracle, också ”first-nation” författare, har 
uttryckt det: ”När vi en gång för alla förstått vad för slags värld de har 
skapat, då kan vi lista ut vad för slags värld vi kan återskapa.”12 Jeannette 
Armstrong tycks klar över vad hon anser om det vita samhälle som 
kolonisatörerna skapat. Men i stället för bitterhet eller hat över den smärta 
som förorsakats eller de orättvisor som begåtts, förser hon oss med ett 
recept på hur man kan gå vidare i en dikt kallad ”Sång om 
världsförnyelse:”

Ingenting var bra
Vindarna blåste
och gräsen dog

Jag trodde jag var ömkansvärd
så jag längtade
efter en Hel Tids Sång
Därför dansade jag
iklädd hjorthudar

Jag skapade tankar med färg
i röda konturer
från lillfingret till vänster skuldra
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8 Hartmut Lutz (1991), Contemporary Challenges. Conversations with Canadian Native
Authors. Saskatoon: fifth house publishers, s. 31.
9 Moses, op cit, s. 211.
10 Lorraine Anderson, red (1991), Sisters of the Earth. New York: Vintage Books, vvii.
11 Lutz, op cit, s. 32.
12 Elizabeth Noel Currie (1990), “Jeannette Armstrong and the Colonial Legacy”, 
i Canadian Literature, s. 123-124, Spring-Summer, s. 138.



i tystnad 
lyssnade jag vid de döende gräsen
och började höra
vid gryningen

Hur en ny eld tändes
Den gamla världen lever i minnet blott
formad i sinnesflikar
Sången för regn och grönska
och godhet 
är kommen

Jag sitter vid talande gräs numera
med inget annat
att göra en god värld av
än tankefärg
och dansprat i rader
men sångfärger
sköljer över min värld
och den goda tiden
bara fortsätter
(”World Renewal Song”, 110)

En negativ ton anläggs i den första raden: ”Inget var bra.” Det visar sig att 
vindarna blåser oupphörligt, och gräset har dött. Genom rituell dans och 
”tankemåleri,” emellertid, väcks en ny gryning. Regnet, det gröna och det
goda återvänder, liksom gräset.

Hörnstenarna i Armstrongs, såväl som hennes folks, filosofi utgörs av
helande, samarbete och harmoni. I en intervju från 1993, förklarar hon att 
hennes livsfilosofi ”har mer relevans i dag vad gäller humanitet och hela 
världen där individualismen förorsakar socialt kaos och där människor tar 
död på miljön av själviska orsaker utan tanke på vare sig medmänniskor 
eller nästa generation.”13 Hennes förhoppningar om medmänsklighet, 
harmoni, balans och en ren miljö för alla människor på jorden är förvisso 
en utmaning för oss alla.

83

13 Janice Williamson (1992), Sounding Differences. Conversations with Seventeen 
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Medeltida översättningsproblematik 
En studie med exempel från Jean de Meung  –  nydanande översättare från
slutet av 1200-talet.

Anna Chryssafis

Under medeltiden, då franskan alltmer börjar bekräftas som ett eget språk, 
översätts en mängd texter till franska som dittills endast hade funnits 
tillgängliga på latin. I syfte att sprida antikens läror översätter man först från
grekiska till latin, därefter från latin till franska. Under 1200-talet 
växer intresset för översättningar, anpassningar och imitationer, vilket 
leder till en våg av översättningar till folkspråket. Översättningarna var 
ofta beställningsarbeten från kungarna och hovet som ville förkovra sig i
latinsk och grekisk visdom.

Hur såg då översättningarna ut? I vilket syfte översatte man? Vilka 
strategier använde översättarna?

I syfte att svara på dessa frågor, kommer jag i denna artikel att försöka 
ge en översikt av den översättningsproblematik som rådde i Frankrike 
under 1200- och 1300-talet, medelst exempel från Jean de Meungs 
översättning av den latinske filosofen Boethius verk Consolatio Philosophiae. 
Jean de Meung, som var en av medeltidens mest betydande författare, är 
av eftervärlden mest känd för att ha skrivit den andra delen av Romanen om
Rosen (ca 1278).1 Efter att ha avslutat Romanen om Rosen ägnade han sig 
dock uteslutande åt översättningar av latinska texter, däribland les 
Merveilles d’Irlande och l’Amitié spirituelle, som översatts från Aelred de 
Rievaulx:s verk Topographia hibernica och De amicitia spirituali,
översättningen av Vegetius De re militari samt översättningen av Boethius
Consolatio Philosophiae. 

Termen ”translatierres” (översättare) är belagd för första gången i Jean 
de Meungs översättning av Vegetius De re militari: ”Ie, Iehans de Meum, 
translatierres de cest livre ne voeil du tout ensuivre ne les uns ne les 
autres”.2 Jean de Meung blir därmed den första franska författaren som 
kallar sig ”översättare”.
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1 Verket påbörjades någon gång strax före 1240 och avslutades senare av Jean de
Meung.
2 Löfstedt, Leena (1977), Li Abregemenz noble hoonme Vegesce Flave René des 
Establissemenz apartenanz a Chevalerie: Traduction par Jean de Meun de Flavii Vegeti Renati
viri illustris Epitoma institutorum rei militaris. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia
(Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Sarja B, 200),  4, XXXVIII, 16-17.



Inledning

Det första verket som särskilt behandlar fransk översättningsteknik, La 
manière de bien traduire une langue à une aultre, skrevs av Etienne Dolet och 
utkom under renässansen (1540), så vad gäller medeltidens översättnings-
teknik får man förlita sig på förorden till översättningarna, där 
översättarna ibland redogjorde för sin teknik. 

Enligt Buridant, har man kunnat urskilja två existerande översättnings-
metoder under medeltiden. Den första bestod i att följa den latinska 
källtexten så ordagrant som möjligt, både vad gäller bibehållande av 
ordstammar och av satsstruktur, medan man i den andra snarare betonade 
innehållet i texten och frigjorde sig från den latinska språkstrukturen.3

Översättningen av De re militari av Jean de Vignay skall, enligt Buridant, 
näst intill kalkera den latinska texten. Nedan följer ett utdrag av förordet 
till denna översättning där översättaren beskriver sin arbetsmetod och 
säger att han ska ”följa de latinska orden så gott han kan”:

Mes por ce que li livres est en latin liquels n’est pas 
communement entenduz des chevaliers, a il esté ausi 
comme mis en nonchaloir. Et ie, sanz nule presumpcion, 
par commandement, veil mettre le dit livre en françois 
selonz ce que ie porré en ensivant la pure verité de la letre 
(lignes 24-28).4

Den ordagranna översättningsmetoden användes främst för översättningar 
av medellatinska texter, där det var tämligen enkelt att följa den latinska 
källtexten. Enligt Wittlin, var det mycket mer komplicerat att översätta från
klassiskt latin, som ju har en helt annan satsstruktur än den franska.5 Även 
om översättarna knappast kunde urskilja dessa två stadier av det latinska
språket, skiljer sig de texter som översatts från klassiskt latin (t ex Jean 
d’Antioche, Pierre Bersuire) från de texter som översatts från 
medeltidslatin (t ex Jean de Meung). Jean d’Antioche, översättare till 
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3 Buridant, Claude (1980), ”Jean de Meun et Jean de Vignay, traducteurs de l’Epitoma
rei militaris de Végèce. Contribution à l’histoire de la traduction au moyen âge”. 
Études de langues et de littérature française offertes à André Lanly. Nancy: Publications
Nancy, s. 56.
4 Förordet till översättningen är utgivet av Löfstedt, Leena (1982), Li Livres Flave
Vegece de la chose de chevalerie par Jean de de Vignay. Edition critique avec introduction 
et commentaire. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia (Suomalaisen tiedeakatemian
toimituksia, Sarja B, 214).
5 Wittlin, Curt J. (1971), ”Les traducteurs au Moyen ge : Observations sur leurs 
techniques et difficultés”. Actes du XIIIe Congrés International de langues et philologie
romanes. Québec: Presses de l’université Laval.



Ciceros De inventione och Rhétorica ad Herennium, beskriver i sitt förord de 
problem som uppstår på grund av skillnaderna mellan de båda språken:6

Mais il ne pot mie porsiure l’auctor en la maniere dou 
parler, car la maniere dou parler au latin n’est pas 
semblable generaument a cele dou français, ne les 
proprietez des paroles ne les raisons d’ordener les 
araisonemenz et les diz dou latin ne sont pas semblables a 
celes dou françois 7.

Enligt d’Antioche är ”sättet att tala på latin inte likt det franska, varken 
ordens egenskaper, sättet att föra ett resonemang eller de latinska orden 
liknar de franska”.

Några år senare, i inledningen till översättningen av Titus-Livius 
Décades, beskriver Pierre Bersuire svårigheten i att översätta latinets 
satsförkortningar och främmande ord till franska. Det latin han uttrycker 
sig på till vardags är helt annorlunda än det latin han nu ska översätta:8

Et certes, combien que la tres haute maniere du parler et la 
parfonde latinité que a ledit aucteur soit excedent mon 
senz et mon enging, comme les construccions d’iceli soient 
si trenchiees et si brieves, si suspensivez et si d’estranges 
moz que au temps de maintenant pou de gent sont qui le
sachent entendre, ne par plus fort raison ramener en 
françois.9

I den andra rådande översättningsmetoden, som också var de vanligaste, 
betonades i stället innehållet i texterna. I dessa texter strävade översättarna 
efter att frigöra sig från den latinska satsstrukturen för att göra texterna 
begripliga för läsaren. Översättningarna blev således betydligt friare 
språkligt sett.

I förordet till översättningen av Consolatio Philosophiae beskriver Jean de
Meung varför han vill använda sig av denna metod: 

Car se je eusse espons mot a mot le latin par le françois, li 
livres en fust trop occurs aus gens lais et li clers, neis 
moiennement letré, ne peussent pas legierement entendre l
e latin par le françois […]. A telz gens est donques 
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6 Lusignan, Serge (1986), Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue française 
aux XIIIe et XIVe siècles. Paris: Vrin, Montréal: Les Presses de l’Université de 
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7 Mölk (1969), s. 105-106.
8 Lusignan, Serge (1986), Parler vulgairement. Les intellectuels et la langue française 
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Montréal, s. 146.
9 Monfrin, Jacques (1962), ”La traduction française de Tite-Live”. Histoire littéraire 
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profitable la translacion de cest livre, et meismement a 
ceulz qui n’entendent pas le langage des Latins. (9-79)

I texten förklarar Jean de Meung att översättningen skulle bli för otydlig 
för lekmän och klerker om den hade översatts ”ord för ord” och hans 
avsikt med översättningen är att nå dem som inte förstår det latinska 
språket.

De två medeltida översättningsmetoderna liknar i mångt och mycket 
de metoder som används i modern översättningsteori, där man ofta 
nämner två fundamentala översättningsmetoder: en som består i att hålla 
sig så nära källtexten som möjligt, och en annan som snarare respekterar 
behoven i målspråket.10 För översättaren handlar det om att hitta en balans 
mellan dessa två översättningsmetoder. 

Enligt Wittlin, utför inte den medeltida översättaren någon som helst 
textkritik.11 Även om det är en skillnad mellan de helt ordagranna 
översättningarna och de översättningar där man betonar innehållet i 
texten, så behåller ofta den medeltida översättaren originalspråkets syntax
och använder ord som kommer från samma ordstam som källtexten. 
Arbetet blir således främst en mekanisk transkription med en fonetisk 
förfranskning av de latinska orden. Trots att de förfranskade latinska orden 
ofta försågs med en förklaring, kan man, enligt Wittlin, inte kalla en text en 
översättning om den enda skillnaden mellan mål- och källtexten är att ett 
antal ändelser har bytts ut. I en översättning måste man då och då 
översätta källtextens ord med ord med ett annat ursprung.12 Lusignan 
hävdar dessutom att skillnaden mellan de båda språken och kulturerna var
för stor för att man skulle kunna översätta i den mening vi gör idag. För att
överföringen av den latinska texten och kulturen skulle kunna realiseras i
målspråket var den medeltida översättaren tvungen att använda sig av 
dubbletter, perifraser, glosor eller gloslistor.13

Billotte et al. som har granskat vokabulären i Jean de Meungs 
översättning för att få fram hans översättningsmetod, hävdar att Jean de
Meung försöker hitta olika lösningar för varje ord i källtexten.14 För att 
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philologie romanes. Québec: Presses de l’université Laval.
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14 Billotte, Denis et al. (1997), ”Jean de Meun lexicographe : Usage de la réduplication
synonymique dans deux traductions”. Traduction et adaptation en France à la fin du
Moyen Age et à la Renaissance. Paris: Honoré Champion, s. 141-157. 



förtydliga betydelsen av det latinska ordet ARBITRIUM, till exempel, har 
han använt arbitre (5 förekomster), arbitre och election (1 förekomst), volenté 
och arbitre (1 förekomst), volenté (4 förekomster), franche volenté (1 
förekomst), voloir (1 förekomst). Övergången mellan de bägge språkens 
ordförråd, görs alltså inte från ett ord till ett annat utan från ett ord till en
undergrupp av ord eller från en grupp av ord till en annan. I en senare 
undersökning kommer Billotte till slutsatsen att Jean de Meung verkar ha
velat undvika en alltför ordagrann översättning. Trots att varje latinskt ord 
i källtexten har en motsvarighet i översättningen är det långt ifrån 
en mekanisk transkription.15 Betraktar man dessutom franskan i 
översättningen utan att titta på den latinska texten märker man att den 
franska texten fungerar väl som en egen text.16 Jean de Meung lyckas 
således hitta en balans mellan de två översättningsmetoderna genom att 
betona innehållet i källtexten utan att för den skull ge avkall på 
textstrukturen.

Det bör understrykas att Jean de Meung själv påpekade att han 
ämnade ta fasta på författarens avsikt och inte följa de latinska orden för
mycket, trots att han visste att uppdragsgivaren, Philippe le Bel, förstod
latin: 

Ja soit ce que tu entendes bien le latin, mais toutevois est 
de moult plus legiers a entendre le françois que le latin. Et 
por ce que tu me deis–lequel dit je tieng pour 
commandement–que je preisse plainement la sentence de
l’aucteur sens trop ensuivre les paroles du latin, je l’ai fait a 
mon petit pooir si comme ta debonnaireté le me 
commanda (8-12)

Överföring av latinska ord i franskan
Enligt Billotte är de latinska lånorden få bland Jean de Meungs 
neologismer, vilket skulle återspegla Jean de Meungs avsikt att använda 
folkspråket istället för att slaviskt följa den latinska texten.17 I 
översättningen påträffas dock 24 neologismer som kan räknas som latinska
lånord, vilket visar att Billottes alltför kategoriska påstående bör 
modifieras. De latinska neologismerna namngav dels nya företeelser, dels
ersatte de redan existerande ord med nya, mer latinklingande. Ibland 
kunde översättarna nöja sig med att helt enkelt kalkera det latinska ordet 
utan någon som helst förklaring, men ofta använde sig översättarna av 
förklarande metoder för att introducera de nya orden. Den enklaste bestod 
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16 Ibid.
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i att lägga till en synonym, en annan till att använda sig av en parafras. 
Ibland kunde även en förklarande mening läggas till det nya ordet.18

I syfte att åskådliggöra Jean de Meungs överföringsteknik av latinska 
lånord återges nedan ett urval av de latinska neologismer som finns i Jean 
de Meungs översättning av Consolatio Philsophiae.19 Eftersom översätt-
ningen dateras till ca 1285, är studien begränsad till de ord som enligt 
gängse historiska lexika är belagda från denna tidpunkt och som således 
skulle ha kunnat introduceras i franskan av Jean de Meung själv. I studien 
har följande lexika använts: 

• Bloch, Dictionnaire étymologique de la langue française.
• FEW,  Französisches Etymologisches Wörterbuch. 
• Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses 

dialectes du IXe au XVe siècle.
• TLF, Trésor de la langue française, Dictionnaire de la langue du XIXe et 

du XXe siècle. 

Analysen av orden presenteras på följande sätt:

Coemption (2) n. f. COEMPTIO (TLF 1788).

Som stickord används den fornfranska formen. Efter stickordet anges 
antalet förekomster, ordklass, genus och därefter det latinska lånordet. 
Därefter anges det årtal då ordet anses vara belagt för första gången. För 
att visa vilken överföringsteknik som använts presenteras orden slutligen i 
sin kontext jämte den latinska källtexten.20
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165-275. Toronto: Pontifical institute of mediaeval studies och Bieler, Ludwig (1984),
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1. Academian (1) adj. ACADEMICUS.

Mais vous me toléz cestui qui a hunc uero Eleaticis atque
esté norris es estudes eleatiques Academicis studiis
et academianz. (I, 1, 35-36) innutritum 

(I, 1, 33-34)

Eftersom det inte fanns något existerande ord för det latinska ordet 
ACADEMICUS (akademisk), har översättaren kalkerat ordet från den 
latinska texten och försett det med en fransk ändelse. Ordet har 
introducerats utan någon förklarande text, vilket kan tyda på att Jean de 
Meung antog att läsarna kände till ordet. Formen academianz nämns inte i 
ordböckerna vilket pekar på att ordformen har skapats av Jean de Meung
själv.

Man kan dock fråga sig varför översättaren har ersatt den latinska 
ändelsen –icis med -ianz i stället för att, vad som kan tyckas enklare, 
omvandla den till –iques (jfr ELEATICIS > eleatiques). Det finns dock 
anledning att tro att Academianz är en variant av academiens (jfr physicien,
grammairien, etc). Uttalen [jã] och [j    ] samexisterade länge i Orléannais 
och Ile de France.21 Enligt Bourciez slutfördes inte nasaleringen av dessa 
vokaler förrän under den medelfranska perioden och former som bian och 
rian användes i stället för bien och rien ända fram till 1600-talet.22

2. Coemption (2) n. f. COEMPTIO (TLF 1788).

coemption, c’est a dire communs achéz griéz et Cum acerbae famis
non mie desploiable commandéz et establiz seur tempore grauis atque
le peuple ou temps de la fain eigre, (I, 4, 44-45) inexplicabilis indicta 

coemptio profligatura
inopia (I, 4, 36-37)

Je, le roy cognoissant, estrivé et vainqui que la rege cognoscente contendi
coempcion ne fust requise ne ne passast. (I, 4, et ne coemptio exigeretur
48-49) euici. (I, 4, 39-40)

Översättaren har här kalkerat de två förekomsterna av det latinska ordet
COEMPTIO (”gemensamt köp”) och försett det med en fransk ändelse. Vid 
den första förekomsten har Jean de Meung lagt till en förklaring: ”c’est a 
dire communs achéz ” (”det vill säga gemensamma köp”). Andra gången
ordet förekommer repeteras dock inte förklaringen. Enligt TLF 
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förekommer inte ordet i franskan förrän 1788, vilket är anmärkningsvärt då
Jean de Meungs text dateras till slutet av 1200-talet.

3. Consulaire adj. (1) CONSULARIS (Bloch 1295; FEW 1352-1356; TLF 
1295).

Certez bien te remembrez, si comme je cuit, Certe, uti meminisse te
que celle dignité que on apeloit l’empire arbitror,consulare
consulaire, qui avant avoit esté imperium, quod libertatis
commencement de franchise, vostre ancien principium fuerat,ob
Romain la couvoitierent a effacier pour superbiam consulum
l’orgueil des conseilleurs. (II, 6, 5-8) uestri ueteres abolere 

cupiuerunt (II, 6, 5-7)

Av utdraget framgår att Jean de Meung har förfranskat det latinska 
adjektivet CONSULARIS och försett det med en förklaring : “celle dignité 
que on apeloit” (”den myndighet som man kallar..”). På andra ställen i 
texten där CONSULARIS betecknar en person, översätter Jean de Meung 
ordet med det franska ordet conseilleur (rådgivare):

Paulin, homme conseilleur, […] fortrés je des Paulinum consularem
joes meismes de ceus qui les ouvroient. (I, 4, uirum […]ab ipsis hiantium
50-52) faucibus traxi. 

(I, 4, 40-43)

Et pour ce que la paine de l’accusacion devant Ne Albinum consularem
juigiee ne surprist Aubin, homme conseilleur, uirum praeiudicatae
(I, 4, 52-53) accusationis poena 

corriperet (I, 4, 43-44)

Pour quoy te diroie je de Quid dicam liberos

Tes filz conseilleurs (II, 4, 24) Consulares (II, 4, 20-21)

4. Correlaire n. m. (3) COROLLARIUM (Bloch 1370; FEW XIVe ; TLF 1372). 

aussi te donrai je ci aussi ita ego quoque tibi
comme un correlaire ou ueluti corollarium
un loier de coronne. (III, 10, 77-78) dabo. (III, 10, 71)

apele la, si comme tu veulz miex, ou porisme hoc atque pretiosum siue
ou correlaire ou esclarcissement ou loier porisma siue corollarium
de coronne. (III, 10, 86-87) uocari mauis. (III, 10, 78-79)
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Car remembre toy de ce memento etenim corollarii
correlaire que je te donné illius quod paulo ante
si noble un pou ci devant praecipuum dedi ac sic
et le cueil en ceste maniere : (IV, 3, 22-23) : collige. (IV, 3, 21-23)

I och med att Jean de Meung förser ordet med en förklaring de två första 
gångerna ordet förekommer, anser han förmodligen att det inte behöver 
förklaras en tredje gång. COROLLARIUM betydde ursprungligen ”liten 
krona” och kom senare att beteckna den lilla krona som gavs i lön till 
framför allt skådespelare, vilket förklarar synonymerna esclarcissement 
(glitter) och loier de coronne (”lön i form av en krona”).

5. Porisme (2) n. m. PORISMA, från grek. _______ (TLF 1660).

« aussi comme li geometrien, quant il ont Super haec, inquit, igitur
demonstré leurs propons, seulent conclurre et ueluti geometrae solent
ajuster aucunes chosez que il apelent porismes demonstratis propositis
ou esclarcissemens des chosez aliquid inferre, quae
devant ditez, (III, 10, 74-77) porismata ipsi uocant

(III, 10, 69-71)

« Ce est », dis je, « bele chose et precieuse ; Et pulchrum, inquam, hoc
apele la, si comme tu veulz miex, ou porisme atque pretiosum siue
ou correlaire ou esclarcissement ou loier de porisma siue corollarium
coronne. » (III, 10, 85-87) uocari mauis. (III, 10, 78-

79)

I Latham,23 översätts det latinska ordet PORISMA (plur. PORISMATA) 
med ”corollary ”. Om man betraktar utdragen ovan noterar man att ordet 
har dubblerats med COROLLARIUM redan i den latinska texten. 
PORISMA är ursprungligen ett grekiskt ord och behövde förmodligen 
förklaras även för den latinkunnige läsaren. I översättningen har 
förfranskningarna av orden parafraserats med esclarcissement och loier de coronne
(se exempel 4 ovan). Det bör understrykas att TLF daterar ordet till så sent som
1660. 
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6. Tragedie (1) n. f. TRAGOEDIA, från grek. ________ (Bloch XIVe ; FEW
XIVe ; TLF 1300).

Et quelle autre chose pleure li cris des tragedies Quid tragoediarum
fors seulement comme fortune tourne les riches clamor aliud deflet nisi 
royaumes par coup despourveu ? (II, 2, 40-41) indiscreto ictu fortunam 

felicia regnauertentem ? 
(II, 2, 33-35)

7. Tragicien (1) adj. TRAGICUS, från grek. _________

Dont uns poetez tragiciens Unde non iniuria
s’escria et non pas a tort et dist : tragicus exclamat 
(III, 6, 2) (III, 6, 1-2)

Genom att introducera ordet tragedie i översättningen (exempel 4), visar 
Jean de Meung att han håller sig nära både innehållet och språket i den 
latinska texten. Orden som användes för att beteckna detta begrepp 
representerades hittills av mer generella ord som chançon, ditié eller poeme. 
Det faktum att Jean de Meung dubblerar ordet tragiciens med det redan 
existerande ordet poetez, styrker hypotesen om att det handlar om en 
neologism. Då tragiciens inte figurerar i något av de lexikon som använts, är
det troligt att Jean de Meung själv har skapat ordet. Även här använder sig 
Jean de Meung av suffixet –ien/-ian när han bildar ett nytt ord (jfr exempel 
1 ovan).

8. Transformer (2) v. TRANSFORMARE (Bloch 1393; FEW 1300; TLXIIIe-
XIVe ; 1300).

Donques avient il que, se tu en vois aucun qui euenit igitur ut quem
soit transformé en vices, tu ne peus pas prisier transformatum uitiis
ne cuider que il soit hom. (IV, 3, 50-52) uideas hominem 

aestimare non possis. (IV, 
3, 48-49)

Celle ordenance muet le ciel et Ea series caelum ac sidera
les estoilles et atrempe les elemens mouet, elementa in se
entre eulz et les transforme par entrechanjable inuicem temperat et
mutacion ; (IV, 6, 82-83) alterna commutatione 

transformat (IV, 6, 73-74)

Förekomsterna av transformer har inte parafraserats vilket kan förklaras av 
att det i fornfranskan existerade en dubblett (tresformer) av ordet. 
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Sammanfattning
Vad beträffar 1200-och 1300-talets översättningsteknik, kan man konstatera 
att de metoder som användes under medeltiden liknar de metoder som 
diskuteras i modern översättningsteori. Precis som i denna har man kunnat
urskilja två existerande metoder; den ena bestod i att följa källtexten så 
ordagrant som möjligt, medan den andra snarare betonade innehållet i 
texten. Som översättare prioriterar Jean de Meung innehållet i texten utan att
för den skull ge avkall på textstrukturen. Jean de Meung lyckas således 
hitta en kompromiss mellan de båda metoderna. 

Huvudsyftet med översättningarna under denna tid var att sprida 
antikens läror till dem som inte förstod det latinska språket. Jean de Meung
säger själv i inledningen till sin översättning att hans avsikt är att nå en icke
latinkunnig publik. Trots detta influerades han uppenbarligen av den 
latinska texten och introducerade ett antal latinismer i översättningen. Det
nya ordet försågs dock nästan alltid med en synonym eller en förklarande
fras, vilket bekräftar Jean de Meungs avsikt att nå dem som inte förstod 
latin. 

Studien ger också vid handen att vissa latinska lånord existerar i 
språket långt före de tidpunkter som anges i historiska lexika. De flesta av 
dessa ord har överlevt i modern franska, vilket visar hur medeltidens 
översättningslitteratur har påverkat franskans ordförråd. 
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