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168 Övriga recensioner

Den sker för någots skull, och det är med hänsyn till detta 
något som klarläggningens framgång måste bedömas.» 
(266) Furberg skiljer på två »vederhäftighetsfrågor»: den 
om lödighet och den om tänkvärdhet, av vilka den förra är 
»långt mer faktuell» (266). Den förra frågan lyder: »Kan 
/(nterpretationen)s godhet bestyrkas, givet det syfte i 
har?» Frågan om tänkvärdhet har formen: »Tar is syfte 
fasta på en tillräckligt tänkvärd aspekt av i(exten)?» I det 
senare fallet rör det sig alltså om en bedömning av själva 
syftets vikt och djup.

Furberg medger att »kriteriernas vaghet och tolknings- 
syftets eventuella oklarhet» (266) vållar svårigheter, men 
fullföljer dristigt sitt resonemang om lödighet kontra tänk
värdhet. Här kan jag för egen del inte alltid följa honom. 
»Den lödigaste tolkningen är inte nödvändigtvis den mest 
tänkvärda. Sanna tolkningar kan vara mäkta ointressanta» 
-  så långt kan väl alla hålla med. Men vad skall man säga 
om fortsättningen: »Det är inte självklart god politik att 
föredra en sann men icke tänkvärd tolkning framför en 
tänkvärd men osann» (271)? Det förra alternativet i denna 
sammanställning är förvisso inte mycket att hänga i jul
gran. Men kan en dokumenterat osann tolkning alls tas i 
betraktande? Den innebär ju ett flagrant brott mot det 
nyss anförda kravet, att en tolkning skall bedömas »en
dast med avseende på den förståelse den sprider över 
r(exten)»! En osann tolkning kan möjligen ha sitt intresse 
som fristående text, ifall den annars är väl gjord. Men att 
den skulle vara tänkvärd i förbindelse med den text som 
den föreges »tolka» -  det går över mitt förstånd. Här har 
väl ändå en eljest sympatisk tolerans ansträngts över hö
van.

Ovanstående är ett försök att ge en föreställning om 
spännvidden i Mats Furbergs båda böcker om hermeneu- 
tiska problem. Några frågetecken på vissa punkter i dis
kussionen skulle han förmodligen kunna avlägsna vid ett 
möte i-Talsland med undertecknad läsare. Min presenta
tion har med nödvändighet blivit drastiskt selektiv och har 
därför inte tillnärmelsevis kunnat göra rättvisa åt en av de 
mest beundransvärda egenskaperna hos Säga, förstå, tol
ka, nämligen arbetets nära nog heltäckande flätverk, den 
koherens och enhet som konstituerar dess signifikans. 
Många väsentliga aspekter har inte alls berörts, exempel
vis en inträngande analys av lyriköversättningens pro
blem. Att texten interfolieras med en rad koncentrerat och 
briljant belysta exempel från litteraturens och i några fall 
bildkonstens värld, visar författarens säkra handlag inte 
bara med hermeneutikens teori utan också med dess prak
tik.

Säga, förstå, tolka framstår som ett litteraturteoretiskt 
magnum opus. Med sin ovanligt lyckade förening av lö
dighet och tänkvärdhet borde det bli obligatorisk läsning 
för litteraturforskare på alla nivåer.

Peter Hallberg

Kurt Johannesson: Svensk retorik från Stockholms blod
bad till Almedalen. Norstedts (Panorama). Sthlm 1983.

Hennes ansikte »lyser av skönhet och behag, hon skrider 
fram med hjälm på hjässan och en kunglig krans kring sitt 
huvud», hennes vapen »strålar som av blixtens ljus»; 
»liksom en mäktig härskarinna kan hon tvinga allt vart

hon vill eller hämta allt varifrån hon vill, tvinga människor 
till tårar eller uppväcka deras raseri, och ge både städer 
och kämpande arméer andra anleten och sinnelag» -  så 
skildras retorikens gudinna i en inflytelserik lärodikt av 
romaren Martianus Capella under 400-talet e. Kr. Alltifrån 
antiken till böljan av 1800-talet intar retoriken en central 
ställning i västerländsk kultur, den ingår på ett självklart 
sätt i undervisningen vid skolor och akademier. Under 
1800-talet däremot betraktas den med växande misstro. 
Man drömmer om ett »rent» språk som skall återspegla 
människans innersta väsen, och i förhållande till detta 
»rena» språk framstår retoriken som en tom, ytlig och 
vilseledande talekonst. Den klassiska retoriken försvinner 
som ämne från skolschemat och från universiteten och 
faller så småningom i glömska. Ordet »retorisk» får en 
negativ klang.

De senaste decennierna har emellertid inneburit en re
nässans för retoriken, en utveckling som bl. a. kan sättas i 
samband med den ökande medvetenheten, i massmedier
nas tidsålder, om samhällets möjligheter att styra den 
enskilde individen med hjälp av språket. I länder som 
USA, Västtyskland och Danmark har lärostolar i retorik 
inrättats, internationella tidskrifter som Rhetorik. Ein in- 
ternationales Jahrbuch och Rhetorica. A Journal o f the 
History o f Rhetoric har vuxit fram. I denna nya blomst- 
ringstid för retorikstudier har dock Sverige legat efter. Det 
har exempelvis inte funnits någon svensk motsvarighet till 
Heinrich Lausbergs klassiska Handbuch der Literari- 
schen Rhetorik (1960) eller till dansken Jprgen Fafners 
Retorik. Klassisk o g möderne. Indföring i nogle grundbe- 
greber (1977). C. J. Lénströms handbok Brage från 1847, 
som innehåller den första retoriken på svenska (ett “ sam
mandrag af rhetoriken och svenska vältalighetens historia, 
till Läsebok för Ungdom»), har förblivit ensam i sitt slag. 
Som ett »första försök» att fylla denna lucka inom svens
ka humaniora betecknar Kurt Johannesson boken Svensk 
retorik från Stockholms blodbad till Almedalen, varur det 
inledande citatet samt resonemanget om retorikens stor
hetstid, nedgång och renässans är hämtade. Boken ingår i 
Norstedts serie »Panorama» (huvudredaktör Tore Frängs- 
myr), som enligt förlaget »populärt presenterar aktuell 
forskning inom humaniora och samhällsvetenskap». Det 
har gällt för Johannesson att för en bredare publik sam
manfatta -  och på vissa punkter vidareutveckla -  de forsk
ningsrön på retorikens område som han lagt fram i en rad 
vetenskapliga arbeten, från avhandlingen I polstjärnans 
tecken. Studier i svensk barock 1968 till Gotisk renässans. 
Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker 
1982.

I en forskningsöversikt i Samlaren 1980 (»Nyare reto
rikforskning. En översikt och en kommenterad biblio
grafi», s. 103), skriver Alf Österdahl att man kan urskilja 
två huvudlinjer i den moderna retorikforskningen. Den 
ena strävar efter att förnya och fördjupa kunskapen om 
den klassiska retoriken, den andra »försöker skapa en 
modern teori om retoriken på grundval av den nya lingvis
tiken, kommunikationsteorin, filosofin, sociologin osv.». 
I Svensk retorik följer Johannesson den förra linjen. Bo
kens syfte, säger han i sitt förord, är att »ge en elementär 
kunskap om den klassiska retorikens begrepp och dess 
’kompositionslära’», dock »inte som ett slutet system 
utan mer som hävdvunnen praxis och en grundsyn på 
människan och språket». Han har därför valt »att utgå
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från konkreta exempel, företrädesvis hämtade från svensk 
politik och skönlitteratur» (s. 11).

En presentation av den klassiska retoriken med dess 
arsenal av latinska och grekiska facktermer, från retori
kens fem »delar», inventio, dispositio, elocutio, memoria 
och actio, till de olika troperna eller de tre genrerna genus 
judiciale, deliberativum och demonstrativum -  det kunde 
lätt ha blivit en knastertorr läsning. Men Johannesson är 
själv en fulländad retoriker och pedagog, och hans lärdom 
känns aldrig tyngande. Hans första kapitel »Den svåra 
konsten att övertyga: Goebbels, Saxo, Shakespeare och 
Nixon» kan jämföras med exordiet i ett skickligt kompon
erat tal, där talaren lyckas fånga publikens intresse och 
välvilja samtidigt som han antyder sina viktigaste teman. 
Här har Johannesson sammanfört fyra vitt skilda gestal
ter: propagandaministern Goebbels efter nederlaget i Sta
lingrad, prins Amlet (föregångare till Shakespeares danske 
prins) efter mordet på farbrodern Fenge i Saxo Grammati
cus’ Gesta Danorum, Brutus efter Caesars död i Shake
speares Julius Caesar, och president Nixon efter den 
amerikanska inmarschen i Kambodja. Alla fyra håller ett 
försvarstal i ett till synes hopplöst utgångsläge, alla fyra 
griper till den klassiska retorikens vapen. Detta ger Jo
hannesson tillfälle att på ett smidigt sätt introducera en 
rad centrala retoriska begrepp och problemställningar. 
Dessa upprepas och utvecklas sedan i de följande kapit
len, där förf. ger konkreta exempel ur den svenska retori
kens historia »från Stockholms blodbad till Almedalen».

Naturligt nog har tyngdpunkten kommit att ligga på 
1500- och 1600-talen, där Johannesson kan bygga på en 
serie egna, tungt vägande studier -  »Retorik och propa
ganda vid det äldre Vasahovet» (Lychnos 1969/70), »Gus
tav Vasa och renässansen» (Livrustkammaren 1980), den 
ovannämnda boken om bröderna Magnus osv. Kapitel 2, 
4 och 5 ägnas åt mytbildningar kring Stockholms blodbad, 
åt Erik XIV, »retorikern på tronen», samt åt Gustav 
Adolf. Även det mera fristående kap. 3, »I figurernas 
värld», behandlar företrädesvis 1500- och 1600-talens syn 
på de retoriska figurerna. 1700-talet har Johannesson valt 
att förbigå här, då denna »retorikens guldålder» redan 
utforskats av bl. a. Rolf Hillman och Sven Delblanc (Jo
hannesson kunde även ha pekat på sin egen uppsats »Bell
man och ceremonierna» från 1977). Däremot mutar han in 
ett nytt forskningsområde i kap. 6, »Drömmen om det 
rena språket», som handlar om det svenska 1800-talets 
motsatsfyllda förhållande till den klassiska retoriken. I 
diskussionen om »det rena språket» i böljan och slutet av 
kapitlet förekommer namn som Tegnér, Almqvist och 
Strindberg; kapitlets mittparti utgörs av en analys av re
toriken i Riddarhusdebatten 1865 (där förf. säger sig ha 
haft stor nytta av historikern Stig Ekmans avhandling om 
representationsreformen). I det underhållande sista kapit
let, »I Almedalen», skärskådas de fem partiledarnas valtal 
på Gotland sommaren 1982 -  retorik i massmediernas era. 
Boken avslutas med en koncis käll- och litteraturförteck
ning samt en lista över retoriska termer.

Bredden i Johannessons framställning är imponerande. 
Boken spänner -  till synes lekande lätt -  över mer än 
tvåtusen år, och den är dessutom ett tvärvetenskapligt 
arbete i ordets bästa mening. Som Johannesson påpekar 
(s. 10) föds retoriken både som en praktisk konst fram
sprungen av konkreta behov (utbildningen av talare till 
domstolar, folkförsamlingar osv.) och som »en allmän

teori om vad som egentligen händer i en språklig pro
cess». Under århundraden förblir retoriken en hörnsten i 
all skol- och universitetsundervisning, och retoriska 
mönster genomsyrar kulturyttringar på alla områden. Be
greppet eloquentia, skriver förf., »sammanfattade och in
neslöt alla former av språket, när det [ . . .]  uppfyllde sin 
stora uppgift: att överföra tankar och känslor människor
na emellan, att lägga en grund för samhället och det 
offentliga livet» (s. 144). Med tanke på denna fundamen
tala enhet ända fram till 1800-talet blir det naturligt för 
Johannesson att inom ramen för boken Svensk retorik 
behandla frågor som idag brukar höra hemma inom strikt 
åtskilda discipliner: litteraturvetenskap, musikvetenskap 
och konsthistoria, lingvistik, filosofi, historia osv. Här 
finns psykologiska resonemang om kommunikations
processen mellan talare och åhörare, här dras paralleller 
mellan Stiernhielms försök att i Hercules »skapa en sum
ma av språkets alla variations- och uttrycksmöjligheter» 
och Bachs »Goldbergvariationer» eller »Kunst der Fuge» 
(s. 69), här visas van der Meulens porträtt av Erik XIV 
från 1561 punkt för punkt motsvara Quintilianus’ beskriv
ning av den gode talarens hållning under första århundra
det efter Kristus. Med sina kunskaper om det retoriska 
systemet kan Johannesson även polemisera mot fackhis
toriker. I kapitlet om Erik XIV (som bygger på Lychnos- 
uppsatsen från 1969/70) vänder han sig mot äldre histo
rikers psykologiserande tolkning av flera centrala doku
ment i Erik XlV-forskningen, t. ex. manifestet om Eriks 
sjukdom från 1568 och kungens anteckningar i den s.k. 
Sabellicusvolymen: Gunnar Anneli och andra »förbiser 
nämligen att vaije dokument en gång ingått i ett retoriskt 
sammanhang och därför inte reservationslöst kan använ
das som källa för vad Erik XIV tänkte och kände som 
individ och privatmänniska» (s. 100f.). Manifestet 1568 
befinns vara ett rent retoriskt dokument, både »försvars
tal» och »bönedagsplakat», medan Sabellicusvolymen vi
sar sig innehålla utkast till två planerade manifest. Här, 
liksom i kapitlet om Gustav Adolf, kommer Johannesson 
även in på frågan om »rollspel» resp. »äkthet». Kännedo
men om retorikens argumentationsteknik kan upplysa oss 
om Erik XIV:s avsikter med sina skrifter, men »vi kan 
denna väg inte avgöra om Erik XIV själv delade de över
tygelser han försökte bibringa sin publik, om han var en 
idealist eller hycklare» (s. 122).

Liksom historiker kan också litteraturforskare förledas 
att dra felaktiga slutsatser om äldre texter på grund av 
bristande insikter i den klassiska retoriken. Det gäller 
exempelvis begreppet »realism» i äldre litteratur. I skild
ringar av Stockholms blodbad från 1500-talet har man 
tyckt sig finna en realism »framsprungen ur händelsernas 
eget våldsamma intryck på samtiden» (s. 56). Här är det 
dock frågan om en annan typ av realism, en tradition som 
utvecklats inom retorikens narrratio, den del av ett tal där 
ett händelseförlopp berättas på ett skenbart objektivt sätt 
för att påverka publiken i en viss riktning. Kriteriet för en 
sådan skildring är inte dess sanning, dess överensstäm
melse med verkligheten, utan dess sannolikhet, dess tro
värdighet för åhöraren/läsaren. Ett talande bevis för Jo
hannessons tes är de successiva ändringarna i de olika 
manifesten om Stockholms blodbad på 1520- och 1540- 
talen, där nya gräsligheter läggs till efter hand och där 
huvudpersonerna t. o. m. byts ut när den politiska och 
kyrkliga situationen förändrats. -  Någon skulle kanske
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invända att dessa manifest inte kan räknas till »skönlitte
ratur», men en grundtanke i Svensk retorik är just att det i 
äldre litteratur inte finns någon principiell skillnad mellan 
»skönlitteratur» i vår tids mening och politiska tal, mani
fest och pamfletter, brev av olika slag, predikningar (förf. 
påpekar att den medeltida homiletiken är ett viktigt och 
ännu outforskat fält) osv. Det är ett synsätt som är välbe
kant för läsare av Johannessons tidigare arbeten eller av 
t. ex. Bo Bennich-Björkmans undersökning Termen litte
ratur i svenskan 1750-1850, men som här presenteras för 
en bredare publik.

Med särskilt intresse tar man del av kapitlet om 1800- 
talet, där Johannesson beträder ett för honom nytt forsk
ningsområde. Den starka retorikfientlighet som växer 
fram kring sekelskiftet 1800, och som förf. sätter i sam
band med framträdandet av en ny vetenskap, estetiken, 
och av den nya idealistiska filosofin, betecknas här som 
ett »paradigmskifte». Retoriska ideal och mönster lever 
emellertid kvar, även om retoriken inte får nämnas vid 
namn -  man »kunde tala om en dubbelmoral, ett retoriskt 
pryderi», menar Johannesson (s. 148). Inom svensk litte
ratur urskiljer han olika linjer. Å ena sidan möter man hos 
romantikerna en djup misstro mot retoriken och mot språ
ket över huvud, som här bl. a. illustreras av en scen ur 
Almqvists Amorina. I sin analys hävdar förf. att gesterna, 
som i den klassiska retoriken underströk och förtydligade 
det mänskliga talet, i Almqvists text i stället ersätter

språket -  det som talar är »’tavlans oändliga tystnad’» (s. 
154). Scenen ackompanjeras av musik, en konstart som av 
romantikerna betraktades som ett »renare» språk än det 
talade ordet. Å andra sidan präglas dock 1800-talet av en 
renässans för den talande rösten. Andliga och världsliga 
vältalare, från Wallin eller Tegnér till Rydberg och Hei- 
denstam, intar en viktig plats i sin samtid. Den politiska 
och sociala utvecklingen (med uppkomsten av parlamen
tarismen, folkrörelserna osv.) bidrar till att skapa en hel 
flora av tal, ett rikt material som ännu knappt böljat 
undersökas. Det är en angelägen uppgift för forskningen 
att söka fastställa hur den klassiska retorikens begrepp 
övertas och modifieras i 1800-talets talekonst; Johannes
sons presentation av Riddarhusdebatten 1865 är ett över
tygande försök i denna riktning.

Kapitlet om 1800-talet har blivit en starkt komprimerad 
framställning av väldiga idé- och litteraturhistoriska kom
plex, av nödvändighet i ett arbete av begränsat format 
(200 sidor text) och av populärvetenskaplig karaktär. Man 
hoppas att förf. i någon senare undersökning får tillfälle 
att närmare utveckla de tankegångar som här framförs.

»Ett första försök» kallar alltså Johannesson denna 
ovanligt perspektivrika och stimulerande bok. Med frans
mannen Corneille vill man gärna utbrista, att denna »coup 
d’essai» blivit en »coup de maltre»!

Marie-Christine Skuncke


