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ningen och presentationen av personerna i texten, liksom 
den upplösta kronologin och upphävandet av de vanliga 
lagarna för kausalitet, tillhör, som Nolin visar, de grepp 
med vilka Heller förmedlar sin vision av det mardrömsak- 
tiga och absurda samhälle, vars inhumana drag snarast 
tilltagit i styrka sedan romanen gavs ut.

I Flickan i dockskåpet konstaterar Vivi Edström att 
ungdomsboken har »sitt psykologiska centrum» i fången- 
skapsmotivet, behandlat socialt, jag-psykologiskt eller 
könsrollsinriktat (s. 9f.). Medan familjen och hemmet i 
den gamla flickboken representerade det trygga och posi
tiva, tecknas det i dag som ett hinder för barnens, i 
synnerhet flickors, väg till självinsikt och helhet, och de 
som i första hand upplevs som motståndare är mödrarna. 
Edströms genomgång av fångenskapssymboliken leder 
dessutom till en mer generell slutsats: realismen i ung
domslitteraturen har överbetonats, och de symboliska in
slagen har förbisetts. Det ter sig klarare i dag då ungdoms
boken tenderar »till en ökad fantasiproduktion» (s. 25).

Stina Hanssons undersökning, slutligen, faller litet 
utanför de områden övriga författare uppehållit sig vid. 
Bakom den torra titeln Till Martin från Christian. Några 
synpunkter på 1600-talets prosastil döljer sig emellertid 
ett av volymens mest fängslande bidrag. Hansson är ute i 
polemisk avsikt, men hon riktar sig inte mot gängse hand
böckers uppfattning att Dalin revolutionerat den litterära 
prosan i Sverige. Hon angriper snarare det från romanti
ken stammande snäva litteraturbegrepp, som för 1600- 
talets vidkommande bara erkänner en »högtidligt-repre- 
sentativ prosa» (s. 35), företrädd av likpredikningar och 
orationer. Om man däremot beaktar även andra texter där 
kommunikationsaspekten är central -  »brukslitteratur, 
propagandalitteratur, beställnings verk» (ibid.) -  visar sig 
Dalin inte sakna föregångare. I Ericus Schroderus över- 
sättarverksamhet från 30-åriga krigets dagar finns exem
pel på propagandistiska skrifter där den tunga periodbygg
naden förenklats, retoriken tonats ned och lånorden och 
de abstrakta uttrycken minskat i antal.

Festföremålen är att gratulera, såväl till bemärkelseda
garna som uppvaktningen.

Pär Hellström
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Peter Hallberg: Diktens bildspråk. Teori. Metodik. His
torik. Scandinavian University Books. Akademiförlaget. 
Sthlm 1982.

Peter Hallberg debuterade som litteraturforskare 1941 
med en stilistisk analys av Harry Martinsons prosa och 
disputerade tio år senare på en gigantisk avhandling om 
natursymboler i svensk lyrik från nyromantiken till Karl- 
feldt. Därefter har han bl. a. framlagt större arbeten om 
fornisländsk litteratur och modern isländsk diktning samt 
studerat Lindegrens och Tranströmers lyrik. Till denna 
Hallbergs synnerligen omfattande tidigare produktion an
knyter i viss mån hans senast utgivna magnum opus på 
mer än 600 sidor, Diktens bildspråk: Lindegren- och Tran- 
strömerstudierna är sålunda inarbetade i den nya under
sökningen (s. 522-54, resp. s. 555-81), som startar med en 
analys av en stormskildring i Martinsons Kap farväl·. 
(1933), och såväl Martinson som de svenska nyromanti
kerna (främst, liksom i doktorsavhandlingen, Stagnelius)

och 90-talisterna med Karlfeldt i spetsen samt den is
ländska litteraturen utgör ofta återkommande referens
punkter i framställningen (s. 141-64, 275-91, 335^424, 
452-506, 582-99 et passim).

Åtminstone delvis kan Diktens bildspråk således sägas 
ha karaktären av ett slags sammanfattning av författarens 
tidigare forskning, och verket präglas också i hög grad av 
de egenskaper som man sedan länge vant sig att förbinda 
med Peter Hallberg: intresset för litteraturteoretiska pro
blem och metodfrågor; den okuvliga energin och den bre
da orienteringen; den analytiska skärpan och klarheten i 
framställningsformen.

Det bör genast understrykas, att Diktens bildspråk är en 
synnerligen betydande, i sin art unik forskningsprestation 
inom svensk litteraturvetenskap under senare år.

Vad som i förstone mest imponerar är väl lärdomen, 
kraften och de vida perspektiven: förfis formulering i 
förordet -  »urvalet av nedslagspunkter har [ .. .]  måst 
göras på grundval av min egen begränsade beläsenhet» 
(s. v) -  ter sig, efter ett närmare studium av boken, som 
ett uttryck för överdriven blygsamhet.

Som ett incitament till undersökningen nämner Hallberg 
(ibid.) Gérard Genettes efterlysning -  i essän »Poétique et 
histoire» i Figures III (1972) -  av en litteraturhistoria av 
ny typ, inriktad på t. ex. metaforens historia. Det är denna 
utmaning Hallberg har antagit, när han i sin nya bok 
förelagt sig uppgiften att, åtminstone i stora drag och med 
hjälp av punktnedslag på centrala områden och represen
tativa texter, inventera bildspråkets historia och teori i 
västerländsk litteratur från antiken till sent 1960-tal.

I ett inledande, teoretiskt avsnitt med rubriken »Vad är 
diktens bildspråk? Teori, metoder, forskningspraxis» 
(s.1-90) diskuterar Hallberg sådana för undersökningen 
grundläggande och övergripande problem som förhållan
det mellan bildspråk, allegori och symbol samt mellan 
metafor och liknelse, utreder bildspråkets typologi och 
redogör för några teorier (främst Heinz Werners i Die 
Ursprünge der Metapher, 1919) om metaforens ursprung. 
Förf. utgår i detta avsnitt som sig bör från distinktionerna 
i Aristoteles Poetik, varefter han refererar och kommen
terar (ofta med kritiska reservationer) en mängd äldre och 
nyare, svensk och internationell forskning på området: 
Ruben G-son Berg, Josua Mjöberg, Alf Nyman, Margit 
Abenius, Karl-Åke Kärnell; H. W. Wells, C. Spurgeon, 
W. B. Stanford, W. Clemen, I. A. Richards, R. Tu ve, Ch. 
Brooke-Rose, D. W. Harding, G. D. Martin, Roman 
Jakobson och Claude Lévi-Strauss, m .fl.. Vad som i för
sta hand tycks intressera -  och attrahera -  Hallberg är 
dock Max Blacks i arbetet Models and Metaphors (1959 
o. sen. uppl.) lanserade »interaktionsteori», dvs. tanken 
att det i metaforen äger rum en Interaktion eller ömsesidig 
påverkan mellan »vehicle» och »tenor», mellan bildled 
och sakled: i exempelvis det klichéartade uttrycket »män
niskan är en varg» aktualiseras vissa egenskaper (grymhet 
etc.) hos vargen-bildledet och överförs på människan- 
sakledet (= bildledet påverkar sakledet), men samtidigt 
undertrycks andra egenskaper hos vargen (fyra ben, svans 
etc.), och denna kan således också sägas delvis bli inlem
mad i den mänskliga sfären, dvs. sakledet påverkar bild
ledet.

Efter dessa inledande teoretiska bestämningar och be- 
greppsdistinktioner övergår förf. till att granska »Tre åld
riga bildspråkskällor», nämligen Bibeln, de homeriska
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sångerna och den norröna poesin. De bägge förstnämnda 
partierna, om det bibliska bildspråket (s. 92-117) samt om 
Iliaden och Odysséen (s. 118-40), bygger förklarligt nog 
på ett begränsat antal standardverk och andra bearbet
ningar, men systematiseringen av de olika bildtyperna och 
bildkretsarna är pedagogiskt klargörande och illustrations- 
exemplen välvalda: särskilt Hallbergs exempel (ur Od. VI 
och XXIV) på hur de homeriska liknelserna är anpassade 
till de skildrade situationerna och personerna förefaller 
synnerligen instruktiva. Möjligen kan man någon gång ha 
anledning att ställa frågan om inte förf. här, i sina interpre
tationer av enskilda bilder och passager, hade bort gå 
tillbaka till den grekiska originaltexten: exempelvis ordet 
jurjöeaft i Od. VI: 129 torde sålunda ha expressivare deno- 
tationer än »midja», som Hallberg (s. 129) efter Lagerlöf 
eufemistiskt översätter det med.

I kap. om »Norrönt bildspråk» (s. 141-64) rör sig förf. 
däremot på sitt eget forskningsfält och kan presentera en 
serie inträngande analyser av kenningarnas typologi, tek
nik och funktioner: bl. a. uppmärksammas kenningsprå- 
kets skepps- och kroppsdelsmetaforer samt några bild
typer i Egill Skalla-Grimssons kväden, men förf. ger sig 
också tid att företa en kritisk granskning av Bjarne Fidje- 
st0ls strukturalistiska interpretation av kenningsystemet 
(1974), som utgår från Roman Jakobsons omdiskuterade 
distinktion mellan språkets metaforiska och metonymiska 
aspekter. Av stort intresse är också Hallbergs påpekande 
(s. 149) att vissa metaforkonstellationer i den norröna 
poesin går igen hos 1900-talsmodernister som Harry Mar
tinson och Ragnar Thoursie. Ytterligare exempel på detta 
förhållande skulle f. ö. kunna anföras: i artikeln »Diktens 
medel och mål» i majnumret av BLM 1933 talar Gunnar 
Ekelöf om »Eddasångernas starka symbolik och utpräglat 
esoteriska framställning» som en parallell till den moderna 
diktens komplicerade symbolspråk, och såväl i Ekelöfs 
lyrik (t. ex. i Elegier II i Dedikation) som i Erik Linde
grens {mannen utan väg XXIX) uppträder bildtyper, som 
uppenbarligen inspirerats av fornnordisk diktning.

Lite överraskande lämnar Hallberg därefter Dante och 
den europeiska medeltidslitteraturens bildsymbolik och 
bildspekulation därhän och övergår till senrenässansen. I 
ett magnifikt kapitel (s. 165-98), fyllt av excellenta iaktta
gelser och lyhörda detaljanalyser, behandlas Shakespeare 
-  »centralgestalten i det elisabethanska skedets litterära 
kraftutveckling, en diktare i den europeiska renässansens 
slutfas» (s. 165) -  och bildspråket i Titus Andronicus, 
Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth 
samt Antony and Cleopatra. Vad gäller förhållandet till 
tidigare forskning konstaterar förf. själv (s. 166), att »lit
teraturen på området numera [är] närmast oöverskådlig», 
och hans framställning anknyter i första hand till Caroline 
Spurgeons, Wolfgang Clemens, Wilson Knights samt 
Kenneth Muirs Shakespearestudier. Naturligtvis vore det 
knappast meningsfullt att efterlysa ytterligare referenser 
till den väldiga Shakespeareforskningen under senare år; 
men kanske förtjänar det ändå i detta sammanhang påpe
kas, att desintegrationsmetaforiken i King Lear, som 
Hallberg ägnar en ingående och givande granskning 
(s. 181-87), nyligen blivit föremål för en skarpsinnig, René 
Girard-inspirerad tolkning av en ung svensk forskare, An
ders Olsson (»Blindhet, begär och negativ utopi i Kung 
Lear», Mälden mellan stenarna, 1981, s. 170-201).

I fortsättningen koncentrerar sig Peter Hallberg helt på

den nordiska litteraturen. Europeiska litterära strömning
ar och estetiska doktriner berörs visserligen också här -  
sålunda kommenterar Hallberg i slutet av sitt arbete Bre- 
tons surrealistiska manifest (s. 510-14) -  men då endast 
som inspirationskällor för skandinaviska diktare.

Den nordiska renässans- och barockstilen hos Stiern- 
hielm, Kingo och Peter Dass ägnas ett kortfattat, men 
instruktivt kapitel (s. 199-234), i vilket man särskilt fäster 
sig vid den påfallande engagerade och resultatrika presen
tationen av det drastiska bildspråket i Nordlands Trom- 
pet.

Efter några mera hastiga, och kanske inte lika engagera
de, nedslag i det svenska 1700-talets poesi och prosa 
(Linné, Kellgren, Lidner, Dalin, Creutz och Bellman) är 
Hallberg färdig att i ett längre avsnitt (s. 265-310) behand
la romantikens bildvärld. Av skedets poeter tar Hallberg 
upp Tegnér och -  framför allt -  Stagnelius (s. 275-91), 
medan den romantiska prosan får representeras av Tör- 
neros brev och Livijns Spader Dame. Förf. har ju redan i 
doktorsavhandlingen från 1951 ägnat den Stagnelianska 
naturmetaforiken en inträngande undersökning, men man 
är ändå tacksam för den förnyade, mycket värdefulla 
interpretationen i Diktens bildspråk av de konstituerande 
bildelementen i Stagnelius »poetiska universum» (s. 290), 
vars egenartade dubbelexponering av abstrakt/transcen- 
dent och sinnligt övertygande belyses. En aning förvånan
de är dock, att Hallberg inte här tar ställning till, eller ens 
omnämner, Sten Malmströms forskningsresultat i Studier 
över stilen i Stagnelius lyrik (1961).

Så följer en (främst till Kärnells avhandling anknytande) 
översikt över Strindbergs bildkretsar (s. 303-10) samt en 
ypperlig analys av bl. a. växtmetaforik, sinnesanalogier 
och ångestprojicerande natursymboler i Ola Hanssons 
Dikter, Notturno och Sensitiva amorosa (s. 311-34), var
på Hallberg övergår till att i ett av bokens mest centrala 
kapitel kartlägga det nordiska »Nittitalets bildspråk» 
(s. 335—448). Heidenstams, Levertins, Frödings, Lager
löfs och Karlfeldts diktning studeras här med eminent 
sakkunskap, liksom -  avslutningsvis och kanske en smula 
oförmedlat -  »syntesen av en sensuellt och sinnesskarpt 
uppfattad verklighet och en symbolisk expansion av sam
ma verklighet» (s. 447) i Johannes V. Jensens roman 
Kongens fald  (1900-01) skickligt friläggs. Genom att i 
träffsäkra karakteristiker koncentrera sig på några enskil
da bildtyper och metaforkomplex -  t. ex. vind, sus och 
doft, konstellationen kyla-värme, is-sol (Fröding), växt
metaforik, årstidspersonifikation och »domesticerande» 
naturbesjälning (Karlfeldt), barnet och modern (Lagerlöf) 
-  lyckas Hallberg avvinna ämnet åtskilliga nya och intres
santa aspekter; mest givande i avseende på nya forsk
ningsrön är dock avsnittet (tidigare publicerat i en svåråt
komlig finländsk festskrift 1979) om Karlfeldts tidsdikt- 
ning i Flora och Bellona samt Hösthorn (s. 385^111).

Återstoden av Hallbergs bok ägnas 1900-talets littera
tur. En betydande plats i framställningen intar, som tidi
gare nämnts, undersökningen av Harry Martinsons dikt
ning. Hallberg nöjer sig här ingalunda med att sammanfat
ta vad han själv och andra forskare tidigare sagt i ämnet. 
Såväl Martinsons prosa som hans lyrik blir föremål för 
utomordentligt grundliga, synpunktsrika och finkänsliga 
textanalyser, vilka även omfattar de sena, av föregående 
forskning tämligen obeaktade samlingarna Gräsen i Thule 
(1958), Vagnen (1960), Dikter om ljus och mörker (1971)
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samt den pösthuma Längs ekots stigar (1978). Vad som i 
första hand intresserar Hallberg är naturligtvis Martinsons 
bildval och bildteknik, men han följer även (i avsnittet om 
»metaforkomplex i Harry Martinsons kulturkritik») en 
idéanalytisk linje, och kan i kraft av sin lärdom och suve
räna litteraturhistoriska överblick här och var infoga över
raskande men tänkvärda komparativa reflexioner: så ex
empelvis då han (s. 485) ser den dualistiska världsåskåd
ningen i Dikter om ljus och mörker som »en mera profan 
motsvarighet till Stagnelius’ världsbild, med materiens 
herre Demiurgen i kontrast till själens brudgum Kristus, i 
en högre, ideal existensform». -  Sådana jämförelser är 
emellertid tämligen fåtaliga i framställningen; med tanke 
på att Martinson dock -  som inte minst Gunnar Tideström 
visat i sin Aniara-studie 1975 -  är en synnerligen tradi- 
tionsmedveten diktare kan det textimmanenta perspekti
vet hos Hallberg någon enstaka gång t. o. m. kännas som 
en brist: har inte exempelvis den i Martinsons sena lyrik 
flera gånger uppträdande metaforen »minnets gård» (Hall
berg, s. 492-95) en förbindelse med Heidenstams sugges
tiva drömvision i »Minnenas gård» (Dikter, 1895)? Och 
såväl den egenartade bilden av minnets »i skogsjorden» 
gömda, »inre Poltava» i »Förgätet» i Gräsen i Thule som 
bilden av minnenas »skog» i »Minnena» i Vagnen (Hall
berg, s. 491 f.) uppvisar påfallande likheter med det inre 
landskapet, själens övergivna slagfält och minnets »ti- 
vedsdjupa» skog kring ödetorpet, i Johannes Edfelts av 
Martinson högt skattade 40-talslyrik (se t. ex. »Själen och 
våren» samt »Drömmens skog» i Bråddjup t eko, 1947, s. 
27-30).

I specialstudien över Lindegrens mannen utan väg be
handlar Hallberg inte endast bildspråket, utan kommen
terar även den formella strukturen, registrerar ljudekviva
lenser och syntaktiskt-grammatiska karakteristika samt 
uppställer en fullständig konkordans över textens vokabu
lär. Den föredömligt koncentrerade undersökningen mås
te alltjämt, även efter publiceringen av Cullheds avhand
ling hösten 1982, betecknas som en av de mest instruktiva 
och övertygande analyser av mannen utan väg som fram
lagts. Studiet av Lindegrens samling ställer, menar Hall
berg, Roman Jakobsons tes om »metaforen, grundad på 
likhet» som poesins »ledande strukturprincip» »i en över
raskande belysning»: »I en text som mannen utan väg 
förefaller [ .. .]  metaforiska och metonymiska processer 
att ha resulterat i en sorts svåranalyserade legeringar, som 
gör det föga meningsfullt att längre tala om dem som 
polära principer. Det omdömet gäller i så fall mycken 
modernistisk poesi över huvud taget» (s. 552). Det ligger 
väl mycket i detta påstående, men samtidigt bör under
strykas, att Hallberg här synes förenkla Jakobsons reso
nemang. Denne hävdar ju dock inte, att »den metaforiska 
processen» skulle vara utmärkande för all poesi; och 
dessutom kan orden i mannen utan väg I (för att nu välja 
ett av Hallbergs egna exempel), »där ej endast Narkissos / 
tronar på sin förtvivlans pelare utan svindel», faktiskt sä
gas vara sammanfogade med hjälp av ett slags semantisk 
likhetsprincip (tronar -  pelare -  svindel).

Om »bildspråket i Tomas Tranströmers Sång och 
Elegi» (i debutsamligen 17 dikter, 1954) handlar nästa 
kapitel i boken, lika givande som studien över mannen 
utan väg. Hallberg inventerar -  med ledning av bl. a. 
Tranströmers egna, för tolkningen utomordentligt värde
fulla, uppgifter i ett brev från juni 1974 -  de disparata

inspirationskällorna till dikternas bildkretsar (Kalevala, 
Sandklefs bok om Bockstensmannen, Dante, Dylan Tho
mas, H. G. Wells, Hermann Hesse m. fl.), ger en antydan 
om den biografiska bakgrunden, samt kommenterar var
samt bildteknik och symbolik. De av Tranströmer utpe
kade musikaliska impulserna (från bl. a. Bach, Vivaldi och 
Sibelius) behandlas med mycket stor försiktighet, liksom 
det (likaledes av Tranströmer framhållna) »religiösa insla
get» (s. 579). Vad gäller sistnämnda inslag skulle kanske 
en jämförelse mellan Tranströmers texter och mystikens 
bildspråk (Meister Eckehart m. fl.) ha varit fruktbar; den 
unge Tranströmers brev till Gunnar Björling, förvarade i 
Åbo Akademis bibliotek, ger en antydan om ett sådant 
samband. Men Hallbergs framställning -  som torde kom
ma att utgöra en självfallen referenspunkt i all kommande 
Tranströmerforskning -  är så rik på infallsvinklar och 
synpunkter, att anmärkningar av detta slag ter sig margi
nella.

Som en höjdpunkt i Diktens bildspråk vill man beteckna 
den avslutande, utomordentligt säkert genomförda och 
inträngande analysen av en modernistisk roman från sent 
1960-tal, islänningen Thor Vilhjålmssons Fljött fljött, 
sagöi fuglinn (1968) -  ett, som det visar sig, synnerligen 
intrikat och mångfacetterat verk, som av Hallberg jämförs 
med både Eliots Four Quart et s (s. 591), Lindegrens man
nen utan väg (s. 599) och Alain Robbe-Grillets romaner (s. 
594). Det är också en text, som enligt Hallberg (s. 599), 
gör den traditionella bildspråksanalysens distinktion mel
lan »vehicle» och »tenor» i det närmaste obrukbar, eme
dan den representerar »den typen av radikalt modernis
tiskt ’bildspråk’ [ . . .]  där det knappast är meningsfullt att 
längre tala om metaforens ’bildled’ och ’sakled” ’.

Det är lätt att uttrycka beundran för Peter Hallbergs stora 
undersökning, betydligt svårare att markera den kritiska 
distans, som ingår i recensentuppdraget.

Kompletteringar kan naturligtvis alltid efterlysas, lik
som förhållandet till tidigare forskning tål att diskuteras. 
Lite anmärkningsvärt är sålunda att Hallberg i sin inledan
de forskningsöversikt varken nämner Hans Ruins Poe
siens mystik -  som dock måste sägas utgöra ett av de 
viktigaste och mest självständiga svenskspråkiga bidragen 
till bildspråksforskningen -  eller Johannes Edfelts i böljan 
av 40-talet presenterade metaforteori, med utgångspunk
ter i såväl djuppsykologi som nykritisk estetik. Över hu
vud taget förefaller Hallberg tämligen ointresserad av 
nykritikens uppfattning av den poetiska bilden som en 
spänningsfylld enhet av motsatser, ett »language of para
dox» (Cleanth Brooks) med »irony», »wit», »ambiguity» 
och »paradox» som primära estetiska verkningsmedel. 
Inte heller har Hallberg funnit anledning att referera till 
exempelvis Manfred Hardts i många avseenden märkliga 
arbete Das Bild in der Dichtung. Studien zu Funktions
weisen von Bildern und Bildreihen in der Literatur (Mün
chen 1966), som analyserar bildspråkets funktion hos Ai- 
schylos, Dante, Shakespeare och Flaubert.

Vidare kan hävdas, att de enskilda textanalyserna i stor 
utsträckning är fristående från de bildspråksteorier (av 
Max Black m.fl.) som diskuteras i inledningskapitlet, 
samt att de metodiska greppen och urvalet av frågeställ
ningar i dessa textanalyser är tämligen skiftande. Ibland 
koncentrerar sig Hallberg helt på identifieringen av olika 
bildkretsar och analysen av bildtekniken (förhållandet
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mellan de bägge leden i metaforkonstruktionerna), medan 
han andra gånger anlägger ett vidare perspektiv och un
dersöker inspirationskällor, idéinnehåll, symbolik, ja 
t. o. m. (som i Lindegrenavsnittet) ljudöverensstämmelser 
samt syntaktiska och grammatiska ekvivalenser.

Ofta -  men långtifrån alltid -  uppmärksammar förf. 
bildernas och bildkomplexens strukturella funktion, deras 
karaktär av enhets skapande eller sammansvetsande fer- 
ment i texten. Denna bildspråkets centrala funktion för 
den enskilda textens (diktens) eller t.o .m . diktverkets 
struktur -  som Hallberg enligt min mening inte alltid gör 
full rättvisa åt -  har ju studerats av en rad forskare: av 
Manfred Hardt i analyserna av t. ex. Hamlet, King Lear, 
Othello och Madame Bovary (Hardt, s. 105ff., och 
145 ff.), av Viktor Pöschl (Die Dichtkunst Virgils. Bild und 
Symbol in der Äneis, Innsbruck u. Wien 1950), Egil Krag- 
gerud (Aeneisstudien, Oslo 1968) och Mario Di Cesare 
(The Altar and the City. A Reading o f VergiTs Aeneid, 
New York 1974) i deras undersökningar av Vergilius Aen
eis, samt av Gardner Davies, som övertygande demon
strerat hur solnedgången, »le drame solaire», i ett flertal 
Mallarmétexter utgör det bakomliggande mönstret för 
bildutvecklingen, det visuella centrum, till vilket de en
skilda bildkomponenterna relaterar sig (Mallarmé et le 
drame solaire. Essai d ’exégése raisonnée, Paris 1959). 
Samma funktion fyller f. ö. solnedgångsmotivet i Ekelöfs 
expansion i sent på jorden -  något som Hallberg inte berör 
i sin väl lakoniska kommentar till dikten (s. 519) -  och i 
Fossil inskrift i Dedikation utgör bilden av dagens födelse 
och död i soluppgång och solnedgång samt den blodiga 
kampen mellan mörker och ljus på morgonens och afto
nens himmel textens visuella centrum, de skilda bildele
mentens konvergenspunkt.

Det finns -  slutligen -  i Hallbergs framställning stundom 
en viss tendens att mera framhäva traditionens betydelse, 
kontinuiteten, anknytningspunkterna mellan olika litte
rära skeden, än förnyelsen, motsättningarna, provokatio
nerna, normbrotten. I kap. om romantiken talar han vis
serligen om »det nya bildspråk, som är ett så markant 
inslag i rörelsens diktning» (s. 271; min kurs.), grundat på 
»en filosofisk-poetisk vision av ’allenheten’», vilken eta
blerar »korrespondenser och samband mellan tillvarons 
olika sfärer» (s. 274); men han uppmärksammar i minst 
lika hög grad exempelvis Tegnérs »egenskap av förmed
lare och övergångsgestalt» (s. 266) och dröjer vid »Tradi
tionella inslag» i Stagnelius lyrik (s. 275f.); och trots att 
Hallberg i inledningen till avsnittet om 1900-talets »efter- 
surrealistiska» bildspråk (s. 507 f.) citerar Hugo Friedrichs 
Die Struktur der modemen Lyrik har han praktiskt taget 
ingenting att säga om det modernistiska bildspråkets (allt
sedan Baudelaire och Rimbaud) karaktär av radikalt 
normbrytande utmaning och revolution, om modernis
mens konsekventa invertering av harmoniestetikens vär
dehierarki i en på brutalt provokativa chockeffekter byg
gande »Ästhetik des Hässlichen» (Friedrich), som på 
svensk botten exponeras i Ekelöfs sent på jorden (»låt 
altarei bli vattenklosett»).

Men dessa invändningar berör ju på intet sätt några 
centrala punkter i Hallbergs undersökning. Diktens bild
språk är ett i sin kombination av lärdom, skarpsinnighet 
och finkänslig (ofta av ett påtagligt personligt engagemang 
präglad) textanalys mycket ovanligt verk. Knappast nå
gon nu levande svensk litteraturhistoriker skulle ha kun

nat genomföra den extremt krävande uppgift, som Peter 
Hallberg förelagt sig.

Bengt Landgren

Mats Furberg: Verstehen och förstå. Funderingar kring 
ett tema hos Dilthey, Heidegger och Gadamer. Doxa, 
Karlshamn 1981. Mats Furberg: Säga, förstå, tolka. Till 
yttrandets och textens problem. Doxa 1982.

»Termen ‘hermeneutik’ har på sistone kommit i ropet 
inom många vetenskaper. Avsiktligt skriver jag ‘termen 
hermeneutik’ och inte ‘hermeneutikbegreppef, ty min 
misstanke är att förvirring råder om vad termen betecknar 
och än mer om vad den bör beteckna.»

Orden är Mats Furbergs, filosofiprofessor i Göteborg, 
och inleder första kapitlet av hans skrift Verstehen och 
förstå. Funderingar kring ett tema hos Dilthey, Heidegger 
och Gadamer (1981, s. 11). Ett nedslag här hemma av 
detta nyväckta intresse för ämnet var antologin Hermeneu
tik (1977) med översättningar av och kommentarer till ett 
antal texter av utländska forskare. Sedan dess har Fur
berg som filosofisk fackman koncentrerat sig på en teore
tisk genomlysning av de hermeneutiska frågeställningar
na. Förutom i den nyssnämnda mindre skriften har han 
redovisat sina tankegångar i det digra arbetet Säga, för
stå, tolka. Till yttrandets och textens problem (1982).

Det bör genast sägas, att det har blivit en också interna
tionellt sett remarkabel insats, av stort värde inte minst 
för litteraturvetare. Furberg har ett personligt förhållande 
till skönlitteraturen och en imponerande kringsyn på om
rådet. Själv betecknar han i förordet den större boken 
bl. a. som »ett försök att disciplinera min gamla fascina
tion inför litterära problem» (15).

Verstehen och förstå  är enligt förordet att betrakta som en 
»sidostudie» till det mera omfångsrika följande verket 
»om mening, förståelse och tolkning». Till sin förstudie 
har författaren »överfört mer historiska genomgångar av 
vad tre författare har haft att säga om ett enskilt tema, det 
om förståelsens natur» (7). Det rör sig som synes om 
några av den moderna hermeneutikens ledande tänkare: 
Wilhelm Dilthey (1833-1911), Martin Heidegger 
(1889-1976) och Hans-Georg Gadamer (f. 1900).

Diltheys namn är särskilt förknippat med den välkända 
distinktionen mellan naturvetenskaperna som syftande till 
Erklären och kulturvetenskaperna som inriktade på Ver
stehen. Det är en åtskillnad, som av Diltheys yngre samti
da Heinrich Rickert (1863-1936) har förbundits med Aris
toteles’ distinktion nomotetisklideografisk. För att tala 
med Furberg: »Nomotetiska discipliner är systematiska 
och vill etablera allmänna lagar; ideografiska discipliner 
utforskar det individuella. Kulturvetenskapernas primär
mål är för Rickert förståelsen av det enskilda, medan 
naturvetenskaperna befattar sig med enskilda fall för att 
uppställa generaliseringar.» (16, not)

Furberg driver emellertid en hård polemik mot böjelsen 
att se förståelse och förklaring som kontraster: »Det är ett 
misstag att tro att det råder eller kan råda en motsättning 
mellan förståelse och förklaring; de är tvärtom varandras 
komplement.» (16) Fränare talar han i skriftens »Bokslut» 
om att »drabbas av märkvärdiga hjärnspöken, t. ex. att det


