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Dessa anmärkningar får inte undanskymma att Eide- 
valls bok rymmer enskildheter av intresse. Det är utmärkt 
att han lyfter fram Dicksons emigrantsvit och att han 
diskuterar hur Mobergs samtidspolitiska engagemang fär
gar utvandrarseriens amerikabild; den diskussionen kunde 
kanske ha drivits ännu längre. Undersökningens bästa 
avsnitt är partierna om Rådströms och Setterlinds femti- 
talsböcker om Amerika; där är Eidevall uppenbart kon
genial med sitt ämne, samtidigt som han har förmånen att 
arbeta med praktiskt taget helt outforskat material. Även 
behandlingen av Gunnar Hardings US A-inspirerade sjutti- 
talslyrik har förtjänster.

Eidevalls studie uppmärksammar en viktig linje i 
svensk 1900-talslitteratur och även om resultatet inte mot
svarar förväntningarna antecknar man gärna den arbets
prestation och den pionjärhandling som författaren utfört. 
Framtida forskare kommer säkert att återvända till hans 
ämne, kanske för mer punktbetonade insatser; föreliggan
de volym kan då tjäna som språngbräda. Inte minst under
stryker Eidevalls bok vikten av att de senare decenniernas 
politisk-kulturella diskussioner blir ordentligt utforskade. 
En anledning till att hans genomgång delvis hänger i luften 
är att han saknar stöd av sådana undersökningar. Jag 
tänker främst på den för »fyrti- och femtitalistiska» littera- 
turvetare så betydelsefulla tredje ståndpunkts-debatten 
som äntligen borde få allsidig belysning. Detsamma gäller 
sextitalets amerikadiskussion; kunskap om den är ound
gänglig för förståelse av periodens skönlitteratur. Eva 
Blocks avhandling från 1976 har nog inte sagt sista ordet i 
ämnet.

Lars Wendelius

Kjell Espmark: Resans formler. En studie i Tomas Tran- 
strömers poesi. Norstedt. Sthlm 1983.

Kjell Espmarks studie i Tomas Tranströmers diktning har 
dubbelt vetenskapligt intresse och värde. Dels lägger den 
grunden för framtida Tranströmerforskning, dels mar
kerar den teoretiska och metodiska ståndpunkter som 
borde kunna vitalisera diskussionen kring några av text
tolkningens grundfrågor. Bokens metodologiska posi- 
tionsangivelser skall här ställas i förgrunden.

En hastig tillbakablick på Espmarks tidigare arbeten ger 
perspektiv på både den kontinuitet och den nyorientering 
som i metodiskt hänseende kommer till synes i Tranströ- 
merboken. Gradualavhandlingen om Livsdyrkaren Artur 
Lundkvist (1964) hade en idéhistorisk och stilhistorisk 
inriktning. Med ett genetiskt betraktelsesätt kartlades i 
detaljer det »system av influenser» som frigjorde och 
utvecklade Lundkvist som modernist. Likartat var per
spektivet i Harry Martinson erövrar sitt språk (1970), här 
med koncentration på vad som kallades »den lyriska me
toden», en beteckning för diktarens val och organisation 
av språkliga verkningsmedel och stoffliga element i lyris
ka helheter. Under metodbenämningen »komparativ ho- 
lism» sökte Espmark en syntes av en historiskt kompara
tiv influensforkning och en nykritisk präglad textanalys, 
där respekten för diktverket som ett odelbart helt, för 
totalitetskaraktären, var vägledande. De monografiska ar
betena om Lundkvist och Martinson följdes av ett tradi-

tionshistoriskt längdsnitt i den lyriska modernismens se
kel från Baudelaire till Tobias Berggren. I två volymer, 
Att översätta själen (1975) och Själen i bild (1977) spårade 
Espmark den huvudlinje i modernismens lyrik som han 
kallade själsöversättningens konst. Även om det här gäll
de en speciell aspekt av den enskilda diktens totala metod, 
arbetade Espmark nästan genomgående med fokusering 
på funktionen i texthelheten. Traditionslinjen tecknades 
med en genetisk komparativ grundsyn i termer av incita
ment, impulser, stimulanser, beroenden, influenser. Den 
komparativa holismens ideal var också under arbetet med 
detta historiska vidperspektiv Espmarks metodiska rikt
märke. Med boken om Tranströmer har siktet ändrats och 
positionerna förflyttats. I dialog med aktuell internationell 
litteraturteori vänder Espmark tillbaka till den svenska 
författarmonografin med nya metodiska insikter och idé
er.

Till förutsättningarna för det nya arbetet hör en mate
rialsituation som är unik och häpnadsväckande med tanke 
på att det rör sig om en samtida författare i full verksam
het. Bristen på dokumentation i form av manuskript, 
brev, dagböcker etc. brukar ju annars vara en av huvudin
vändningarna mot försöken att vetenskapligt utforska för
fattarskap i vårt litterära nu. Veterligen har ingen littera- 
turvetare tidigare i Sverige, sysselsatt med en levande 
författare, lyckats mobilisera ett så mångskiftande och ur 
alla synpunkter rikt källmaterial som det som Kjell Esp
mark funnit fram till för sina Tranströmerstudier. Som 
forskare åtnjuter han ett så fullständigt förtroende både 
hos Tranströmer själv och i dennes litterära vänkrets att 
han uppenbarligen fått tillgång till det mesta som kan 
tänkas ha dokumentariskt värde för förståelsen av förfat
tarskapet. Dit hör först och främst det material som Tran
strömer själv ställt till förfogande: diktmanuskript av 
tryckt och otryckt, dagböcker, anteckningar. Espmarks 
vänskaps med Tranströmer alltifrån tiden för debuten har 
dessutom gett honom en sällsynt personlig närhet till för
fattarskapet genom författaren. Forskarens frågor till dikt
verken har kunnat omsättas till vännens frågor till förfat
taren. Otaliga gånger kan Espmark hänvisa till samtal med 
Tranströmer och hans muntliga upplysningar. Till doku
mentationen kommer så ett hundratal Tranströmerbrev 
från skilda tider, åtskilliga där dikter bilagts, brev till 
högst litterata vänner som Bo Grandien, Björn Julén, 
Sven Lindqvist och Göran Palm. Bland svenska monogra
fier har ingen skrivits i så omedelbar och fruktbar närhet 
till författaren och hans litterära miljö och umgängeskrets 
som Espmarks om Tranströmer.

Detta från många källor rikt flödande biografiska eller 
biografiskt präglade material har naturligtvis varit en o- 
skattbar tillgång, men det har också -  för en forskare 
skolad i nykritikens anda -  ställt metodiska problem rö
rande dikt och biografi i blickpunkten.

Espmark tar mycket bestämt avstånd från »ett biogra
fiskt inriktat studium». Samtidigt som han med suverän 
överblick och detaljkunskap demonstrerar sin kännedom 
om författarskapets förankring i det självupplevda och 
samtidigt som han framhåller autenticitets kravets roll i 
Tranströmers poetik, deklarerar han eftertryckligt sin 
grundhållning: »Det är den poetiska texten som här skall 
stå i centrum och den biografiska informationen kommer 
att utnyttjas bara i den mån den kan bidra till att skärpa 
blicken för diktens egenart.» Tranströmers metapoetiska
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dikt »Morgonfåglar» ur Klanger och spår blir till ett meto
diskt memento. Liksom författaren själv bör forskaren 
kasta diktaren ur boet för den färdiga diktens skull.

Fantastiskt att känna hur min dikt växer
medan jag själv krymper.
Den växer, den tar min plats.
Den tränger undan mig.
Den kastar mig ur boet.
Dikten är färdig.

Espmarks principiellt restriktiva hållning till ett utnyttjan
de av det biografiska materialet är naturligtvis både meto
diskt oantastlig och -  i all synnerhet som det gäller en nu 
levande författare -  etiskt hedervärd. Det är också en 
ståndpunkt som man i tongivande litteraturvetenskap un
der tjugo-trettio års tid stått enig kring. I den periodvis 
intensiva teori- och metoddebatten under de senaste de
cennierna har frågan om biografins roll i litteraturstudiet 
ansetts vara okontroversiell eller rentav ovidkommande. 
Många är de forskare som kastat sina författare ur boet.

Det anmärkningsvärda i Espmarks fall är att han -  sin 
deklarerade purism till trots -  har givit den biografiskt 
anknutna kunskapen förnyad betydelse. Med största vak
samhet mot den traditionella biografismens felgrepp och 
med strikt källkritisk observans sätter han sin rika biogra
fiska kännedom i textanalysens tjänst. Den estetiskt maxi
merade texttolkningen är det konsekvent fasthållna målet, 
och Espmark når dit, inte genom att förkasta utan genom 
att vägledas och göra bruk av sina många mer eller mindre 
biografiskt baserade kontexter.

Dessa kontexter är självfallet inte av intimt privatper- 
sonlig art. Det är diktarens och dikternas litterära, idéhis
toriska, sociala, politiska och litteraturpolitiska inramning 
som Espmark rekonstruerar eller etablerar på grundval av 
sitt biografiska material och som han sätter i estetiskt 
funktionellt samspel med de lyriska texterna. Denna inter- 
aktion mellan texten och dess kontexter beskriver Esp
mark med bilden av »ett väldigt samtal», »en dialog», där 
det är forskarens uppgift att så lyhört som möjligt avlyss
na och förmedla de mest meningsbärande rösterna och 
replikerna för att därmed formera diktverkets innebörder.

Föreställningen om diktens dialogiska förhållande dels 
till den omgivande verkligheten, dels till den litteratur och 
de andra konstnärliga uttryck som den estetiskt samver
kar med är av fundamental betydelse för Espmarks teore
tiska och metodiska nyorientering. I essäsamlingen Dialo
ger (1985) har han i två principiellt hållna studier, »Dikt 
och verklighet» och »Dikt i dialog», på ett instruktivt och 
övertygande sätt vidareutvecklat väsentliga delar av den 
hermeneutiska grundsyn som sätter sin prägel på hans 
Tranströmerstudium. Med sin öppna och samtidigt kri
tiskt pragmatiska hållning till modem internationell tolk- 
ningsteori och med sin respekt för traditionella forsk
ningsmetoders bestående värden framstår Espmarks se
naste arbeten som inspirerande vägvisare. I boken om 
Tranströmer summerar han sina utgångspunkter och am
bitioner i en passage som samlar hans exemplariska tolk- 
ningsideal i ett koncentrat: »Vad jag här framlägger är ett 
förslag till läsning, byggt på ett så omsorgsfullt och inkän
nande studium som jag varit mäktig samt på en generell 
kunskap om epokens litterära tanke-, känslo- och språk
mönster och en specifik förtrogenhet med författarens 
biografi, inklusive hans läsintryck och hans samhälleliga

position -  en kännedom om diktens ram som visserligen 
inte överräcker nycklama till den lyriska texten men är en 
hjälp på vägen mot det grova missförståndet.»

Espmark är mån om att understryka diktverkets suverä
nitet i förhållande till dess kontexter, och flera gånger 
betonar han att den bakgrundsinformation som forskaren 
förmår erövra inte får tillåtas »normera», inte »diktera» 
läsningen. »Det slutliga vitsordet har dikten själv», heter 
det. Men denna tilltro till diktens auktoritet innebär inte 
att den kan betraktas som oavhängig. Dikten har för Esp
mark dubbel existensform, dels som en egen skapad 
värld, dels som en integrerad och korresponderande del 
av den värld vi kallar verkligheten. Ställd inför Tranströ- 
mers författarskap ser han sin forskningsuppgift på mot
svarande sätt som tvåfaldig: dels att utforska »Tranströ- 
mers poesi som ett eget universum», dels att belysa dess 
förbindelser med en omgivande värld. Denna dubbla mål
sättning är måhända teoretiskt oförgriplig. Ser man till 
Espmarks tolkningspraktik är det emellertid uppenbart att 
resultaten i allt väsentligt vilar på hans förmåga att göra 
relationerna mellan diktverket och dess kontexter verk
ningsfulla. Det är i mötet mellan texterna och deras varia
tionsrika kontexter som den estetiska energin frigörs i 
Espmarks tolkningar.

Espmarks metodik skulle kunna betecknas som ett 
slags kontextualism med ett begrepp lånat från internatio
nell debatt, där man i reaktion mot ett nykritiskt och 
strukturalistiskt inspirerat autonomitänkande hävdat be
hovet av »a new contextualism», som undersöker textens 
betydelsemöjligheter och estetiska dimensioner i dess 
samverkan med vår kunskap om författaren, om den sam
tida historiska verkligheten, om annan litteratur och andra 
konstyttringar etc. Denna kontextualism fäster mindre 
vikt vid de kausala sambanden mellan texten och dess 
kontexter. Belysningen av den kontextuella relationerna 
har meningsproduktionen och den fördjupade förståelsen 
som mål. »Kontextualitet» ger namn åt det välkända och 
dominanta estetiska fenomen som innebär att konstverk 
växer och varierar i betydelse i samspel med sina tillämp
liga och skiftande kontexter.

Perspektivförskjutningen blir tydlig om man jämför 
Espmarks tidigare »komparativa holism», där den genetis
ka aspekten dominerade, med det intertextualitetsstudium 
som han nu utvecklar. Själv beskriver han förändringen 
som »en omfunktionering av en etablerad metod från 
studiet av beroenden och stimulanser till undersökningen 
av ställningstaganden och repliker». Till skillnad från in- 
tertextualitetsteoretiker i Barthes efterföljd fäster Esp
mark stor vikt vid att textens samband med andra texter 
dels är distinkt urskiljbara, dels kan förankras i författa
rens litterära associationsfär. På goda grunder sätts inter- 
textualitetens fenomen i fokus utan att den konventionella 
komparatismens metodik och resultat kastas överbord. 
Starkast verkande är i allmänhet de intertextuella sam
manhang som kan visas ha sina förutsättningar i diktens 
tillkomstsituation.

Espmark använder sig sålunda inte de metodiska grepp 
som han tidigare så framgångsrikt arbetat med. I inled
ningskapitlet sammanfattar han på några mättade sidor 
vad som skulle kunna ha blivit en hel bok om hur Tran
strömer -  på liknande sätt som Lundkvist och Martinson -  
»erövrade sitt språk» och sin »lyriska metod» i en svärm 
av stimulerande läsintryck under ungdomsåren: från
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fransk surrealism, från Hölderlin, Rilke, Dylan Thomas, 
från Shakespeare, Dante och Kalevala, från svensk lyrik 
alltifrån Carl Johan Lohman via Tegnér till svenska mo
dernister med Thoursie som en av flera inflytelserika läro
mästare. Intervjuer och samtal med Tranströmer, brev 
och dagböcker ger Espmark ett stabilt underlag för säkra 
bedömningar av den litterära miljö som förlöste Tranströ- 
mers poetiska särart. Diktarens egna informationer funge
rar här som i den fortsatta framställningen som spårljus in 
i författarskapets helhet och i enskilda dikter. Espmark är 
naturligtvis i gott litteraturteoretiskt sällskap -  från nykri
tik till Ricoeur -  när han ställer sig principiellt kritisk till 
författarens egna upplysningar och uttalade intentioner, 
men -  och detta är det metodiskt väsentliga -  likväl är det 
detta kontextuella material, vilket poeten direkt eller indi
rekt ställer till forskarens förfogande, som utgör grunden 
för tolkningsresultaten.

I den mån författarens avsikter är åtkomliga, t. ex. ge
nom hans deklarationer eller i manuskriptutkast -  betrak
tar Espmark dem uteslutande som ett källkritiskt prövbart 
material, »hypoteser att prövas mot texten». Frågan om 
författarens intentioner underordnas det vidare herme- 
neutiska syftet som med Espmarks terminologi gäller tex
tens intentioner. Begreppet textintention (»1’intention du 
texte») hämtar Espmark från Ricoeur men preciserar och 
utvecklar dess innebörd att gälla »textens utåtriktade av
sikt», »dess karaktär av inlägg i ett stort övergripande 
sammanhang», »diktens repliker till det förflutnas -  och 
samtidens -  röster». Föreställningenom textens intention 
är inte invändningsfri. Termen bjuder rent semantiskt 
motstånd: det är svårt att tillerkänna dikten i sig, diktob
jektet fristående från författaren, en subjektivt präglad 
viljekvalitet som »intention». Men även om man kan tve
ka inför själva begreppet blir det klart nog vad Espmark 
avser och vilka metodiska konsekvenser ett studium inrik
tat på textintention får. Det innebär en koncentration till 
de delar av textens samlade tolkningspotential, som har 
en betydelserik referentiell, till omvärlden appellerande 
och replikerande, karaktär och det innebär att tolkningen i 
utpräglad grad måste bygga på forskarens förmåga att 
finna de relevanta kontexterna och ursklija den menings- 
bärande interaktionen, sammanhanget, samtalet. Textens 
intentioner låter sig endast avläsas i textens kontextuella 
relationsnät. Espmarks studium av textens intentioner har 
i Tranströmers poesi har sin förutsättning i den metodiska 
grundsyn som här kallats kontextualism.

Med belysningar från dikter, brev och intervjuer fixerar 
Espmark i sitt första kapitel, »På spaning», några framträ
dande drag i Tranströmers förhållningssätt till verklighe
ten. Poetens roll är observatörens och lyssnarens, han är 
den som iakttagande och frågande försöker att genomskå
da och tolka den gåtfulla värld han lever i. Det finns i 
denna attityd en för hela författarskapet grundläggande 
sanningslidelse och äkthets strävan. Tranströmer betonar 
själv att han oftast har »en konkret verklighetsplacering 
som utgångspunkt» och att han försöker vara trofast mot 
denna diktens upprinnelse i en bestämd situation, i en viss 
miljö. »Jag hittar egentligen aldrig på någonting. Jag ljuger 
aldrig om miljön», heter det i en intervju. Denna förank
ring i det påtagliga och det faktiskt närvarande är genom
gående förenad med en uppmärksamhet riktad mot 
okända och dolda sammanhang. I Tranströmers observa-

törsroll låter Espmark oss se brytpunkten mellan verklig- 
hetsnärhet och ijärrskådan i hans poesi. Det är en viktig 
utgångspunkt.

Under rubriken »Hemligheter på vägen» klargör Esp
mark i sitt andra kapitel arten av den tranströmerska 
»mystiken», som i sin blandning av profana och religiösa 
erfarenheter är så svår att bestämma och samtidigt så 
fundamental för förståelsen. Två begrepp, det ena hämtat 
från modem psykologi, det andra från tusenårig religiös 
tradition, leder Espmark in i flera texters centrum. »Maxi
malupplevelse» (»peak experience») och »epifani» får be
teckna de ögonblick av plötslig insikt, av illuminationens 
klarsyn, av det gudomligas genombrott, som Tranströ
mers dikter så ofta kretsar kring.

Genom att konsekvent arbeta med helhetsanalyser av 
enskilda texter försöker Espmark förena det övergripande 
idéhistoriska perspektivet med den estetiska detaljanaly
sen. Vaije text sätts in i ett associationsfält av tanketradi
tioner och litterära kontaktpunkter som kastar ljus både 
över Tranströmers livsfilosofiska helhetssyn och den ly
riska metodens enskildheter.

Av speciellt intresse är Espmarks pejling av Tranströ
mer förhållande till kristna trosföreställningar. Alltifrån 
ungdomsårens läsning av kristendomens lärofäder (Au
gustinus, Thomas ab Aquino, Eckehart) till det fortfaran
de aktuella arbetet med bibelöversättningen har Tranströ
mer haft nära till kristet språk och tankegods. Espmark 
gör t. ex. klart, att olika uppfattningar om den dolde gu
den, deus absconditus, och om det gudomligas immanens, 
Guds närvaro i tingen, finns lagrade i Tranströmers texter, 
där man i skiftande former kan förnimma »Guds energi 
hoprullad i mörkret».

I den traditionslinje som Espmark tecknar är mäster 
Eckehart troligen den starkast verkande. Espmark spårar 
flera tematiska paralleller men markerar samtidigt distan
sen när det gäller det språkliga uttrycket. Han vill mena 
att Eckehart skulle företräda en språklig askes, som för
kastade metaforen och liknelsen, medan ju det sinnliga 
bildspråket har en nyckelroll i Tranströmers poetik. Men 
den motsättningen existerar knappast. Just den konkreta, 
bildliga uttrycksformen, både som metafor och liknelse, 
genomsyrar hela den kristna mystikens språk, inte minst 
Eckeharts. Också i detta hänseende borde Tranströmer 
kunna skrivas in i traditionen.

Överhuvudtaget är nog Tranströmers språk starkare 
religiöst färgat än man observerat. I två av de texter som 
Espmark ingående analyserar som uttryck för epifanins 
erfarenhet förbiser han ett par bibelalluderande fraser som 
kan skärpa och fördjupa hela diktens betydelse. I den 
välkända »Preludium» som inleder debutsamlingen och 
som skildrar uppvaknandet som »ett fallskärmshopp från 
drömmen» heter det till slut: »Skall / efter störtningen 
genom dödens virvel, / ett stort ljus vecklas ut över hans 
huvud?» Espmarks genomlysning av dikten mynnar ut i 
en tolkning av slutfrågan, där han framhåller att »uppvak
nandets illuminerade ögonblick blir till en figura för en 
möjlig större uppenbarelse», »ljuset hos en större epi
fani», en existens efter döden. Den religiösa dimensionen 
blir än tydligare, vill man tillägga, om man noterar allu
sionen på juldagsepisteln: »Det folk, som vandrar i mörk
ret, skall se ett stort ljus.» (Jes. 9: 2).

På liknande sätt skulle man kunna avlyssna epifanins 
religiösa övertoner i den dikt som Espmark inträngande
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analyserar som avslutning på kapitlet. I tre strofer gestal
tar Tranströmer ett möte mellan människa och natur som 
en »maximalupplevelse»: »Marken och jag tog ett språng 
mot varann», slutar den. Diktens titel, »Ansikte mot an
sikte», ger denna profana epifani dess metafysiska lyft
ning, när man hör rubrikens citat från de kända raderna i 
Pauli brev till kärlekens lov: »Nu se vi allt på ett dunkelt 
sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot 
ansikte.» (1 Kor. 13:12).

I det tredje kapitlet, »Om historia», granskar Espmark 
Tranströmers tidsmedvetande och historiesyn. Det idéhis
toriska perspektivet spänner här från Platon via Schelling 
till Eliot och matematikern J. W. Dunne, vars Experiment 
med tiden Tranströmer läste i unga år. I dikt efter dikt kan 
Espmark frilägga Tranströmers ständiga relativiseringar 
av tidsbegreppet, hans egna experiment med tiden. Då 
och nu och sedan flyter samman. Det förflutna och framti
den samlas i ett nu. Det visar sig att Tranströmer poetiska 
värld är genomsyrad av ett historiefilosofiskt tänkande 
och en särpräglad tidserfarenhet som ger observatören 
utsikter både mot den förgångna och det kommande i det 
närvarande. »Det finns en korsväg i ett ögonblick.»

Mot bakgrund av diktarens genomreflekterade historie
syn närmar sig Espmark så den en gång litteraturpolitiskt 
irriterade frågan om Tranströmers sociala och politiska 
engagemang. Balanserat och sakligt utreder han det soci
ala engagemangets och det politiska ansvarets natur i 
Tranströmers poesi alltifrån 50-talet. Kapitlet formar sig 
till en nyanserad playdoyer för Tranströmers sak gent
emot de anklagelser för en »passiv, betraktande attityd till 
omvärlden» som han utsattes för 1966 och senare. Både 
det externa materialet och en rad dikter vittnar om Tran
strömers närhet till samtidshistoria och samhällsproblem, 
inte minst som resenär i världen och Roxtunapsykolog i 
Sverige. Svar på kritiken ger han, visar Espmark, i för
täckt form i sina dikter och öppet i brev och enkätsvar.

Kapitlet »Om historien» uppvisar ett par metodiskt 
intressanta fall, där Espmark explicit gör avvägningar 
mellan den författarintention som framträder i det biogra
fiska materialet och en tolkad textintention, som helt ba
seras på textimmanenta innebörder. Så kan han t. ex. i ett 
fall finna att »författarintentionen har god täckning i tex
ten», medan han i ett annat ställer sig tveksam till tolk
ningsvärdet av författarens utsagor om texten. Espmark 
understryker den princip som säger honom att författa
rens avsikt »inte får supplera dikten där den inte har 
direkt stöd i texten». Nu skall det emellertid kraftigt 
understrykas att det är ytterst sällan som Tranströmers 
intentioner och upplysningar inte visar sig svara mot, eller 
ge en färdriktning mot, en rimlig, för att inte säga högst 
intressant, tolkningsmöjlighet. I själva verket är Tranströ
mer den idealiske samtalspartnern och vägledaren. Det 
material som direkt eller indirekt emanerar från förfat
taren är forskarens viktigaste suppleringsbas.

När Espniark 1977 gav ut Själen i bild lät han en analys 
av Tranströmers »De fyra temperamenten» bli en studie 
av många som belyste svenska modernisters sätt att ge
stalta ett tanke- och känsloliv i sinnliga termer, att över
sätta inre erfarenheter till konkreta bilder. I Tranströmer- 
boken är det ijärde kapitlet, »Det inre galleriet», både till 
namn och innebörd en pendang till Själen i bild. Kapitlet 
består av en handfull överlägset skickligt genomförda 
textanalyser som fokuserar dels Tranströmers porträtt

dikter av i första hand Gogol och Grieg, dels den djupt 
personliga »Galleriet», en dikt som framstår som ett mitt
stycke i författarskapet som helhet och som enligt Tran
strömer själv »tog tio år att skriva». Espmark gör klart att 
Tranströmers porträttgalleri visar fram inre ansikten, 
själsliga uttryck, som både tolkar den porträtterade och 
porträttören-poeten själv. Med sina bilder av människor 
han mött och befryndade konstnärer tecknar Tranströmer 
sin egen inre biografi.

Även om Espmark i två stora arbeten, som spände över 
ett sekel av västerländsk lyrik, lagt grunden för sina insik
ter i själsöversättningen som poetisk metod, reviderar han 
nu på vitala punkter sitt tidigare betraktelsesätt. Espmark 
vänder sig mot den expressivitetsestetik som han utgick 
från i sina tidigare studier, baserad på föreställningen att 
dikten var ett uttryck för den pyskiska erfarenheten. Han 
ställer sig nu tveksam till själva sin baudelaireska nyckel
formulering »att översätta själen», som tycks honom rikta 
all uppmärksamhet på den genetiska processen från själs- 
erfarenhet till själsgestaltning i ord. Istället vill han nu 
koncentrera intresset till den skapade värld, där själsrörel
sen framträder slutgiltigt i diktens formuleringar.

Espmarks mycket eftertryckliga distansering från ett 
synsätt som binder diktens ord till författarens medvetan
de och avsikter skulle möjligen kunna ge en föreställning 
om att han för sin del trots allt vill praktisera ett autonomt 
präglat studium av den lyriska själsöversättningens konst. 
Förhållandet är det omvända. Analyserna av Tranströ
mers porträtt är en uppvisning i den kontextuella analy
sens konst. De många nyansrika fasetterna i dikter som de 
om Gogol och Grieg får sin belysning genom Espmarks 
möjligheter att etablera kontextuella förbindelser och 
sammanhang mellan å ena sidan den lyriska helheten, å 
andra sidan de texter och biografiska omständigheter som 
den tranströmerska dikten graviterar mot.

Schatteringarna i Gogolporträttet avläser och avlyssnar 
Espmark med hjälp av diktens resonans i en rad av Gogols 
skrifter, och med Tranströmers skissmanuskript på hand 
kan han orientera sig fram till Meresjkovskijs Gogolstudie 
från sekelskiftet, där Tranströmer av allt att döma haft en 
viktig utgångspunkt. När det gäller det magnifika och 
självbespeglande porträttet av Grieg, »En konstnär i 
norr» söker sig Espmark till diktens psykologiska skift
ningar med stöd i bl. a. Finn Böes Trekk av Edvard Griegs 
personlighet. Det är här som så ofta poetens egen källa 
som också blir forskarens. Espmark är visserligen angelä
gen att framhålla att kännedomen om Böes arbete »natur
ligtvis inte är nödvändig för förståelsen av dikten», men, 
tillägger han, »den är ändå värdefull genom att den 
skärper blicken för väsentliga drag i texten». Både kon
texternas fundamentala värde och Espmarks skärpta blick 
och skarpsinne blir i vaije enskild analys till fullo be
styrkt.

Det sagda gäller också för det avslutande kapitlet som 
är en läsning av den långa dikten Östersjöar (1974). Av
snittet fungerar som ett slags coda i Espmarks framställ
ning. Här samlas och tvinnas trådar ihop från de tidigare 
kapitlen i en mångtonig studie av en enda komposition. 
Östersjöar gäller väl för att vara ett av de mest krävande 
verken i Tranströmers produktion med en svåröverblick- 
bar tematisk komplexitet och en diktion variationsrikare 
än vanligt. I diktens meditativt associerande förlopp fin
ner Espmark den bärande tematiken i kommunikationens
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problem. Samband och samhörighet över gränser, i rum 
och tid, framstår till sist som grundtemat inte bara i Öster
sjöar utan kanske i författarskapet som helhet, en ständigt 
sökande orientering mot den epifani som Espmark med 
Tranströmer benämner »den öppna gränsen».

Man kan tveka innan man ger sig till att komplettera 
Espmarks slösande rika Tranströmerstudie med material 
som han förbisett eller valt att förbigå. Men med tanke på 
att Tranströmer sällan eller aldrig framträder som littera
turskribent eller debattör i litteraturvetenskapliga frågor 
må det här till sist vara tillåtet att fästa uppmärksamheten 
på ett par intressanta sidor som han i ett exklusivt sam
manhang lät gå i tryck.

Tranströmer belönades 1975 med Övralidpriset. Vid 
mottagandet höll han en kort föreläsning som Heiden- 
stamsällskapet gav ut i en liten upplaga. I sin studie uppe
håller Tranströmer sig vid vad han kallar en »grundvi
sion» i Heidenstams diktning. Det handlar om Heiden- 
stams många vittnesbörd om upplevelsen av att i dröm
men eller visionens ögonblick få »kontakt med de döda». 
Tranströmer skriver bl.a.: »Heidenstam liknar en man 
som växer upp invid en plats med övergivna byggnader, 
susande träd och mystiska föremål. Han smyger dit ensam 
och hör väggarna tala. Han kan höra de dödas tankar. 
Men han vill också inviga andra i mysteriet». Denna 
grundvision knyter Tranströmer till »Heidenstams starka 
och egenartade historiesinne», hans förmåga att göra det 
förflutna och det försvunna närvarande och levande.

Vad Tranströmer fann och lyfte fram hos Heidenstam 
var motiv och erfarenheter som också var hans egna. Den 
lilla Heidenstamstudien står i direkt rapport med några 
nyckeldikter i hans egen lyrik, publicerade ett par år 
senare i Sanningsbarriären. Det gäller »Från vintern 
1947» där poeten berättar om hur »de levande döda» i en 
vision trängde fram genom väggen och »ville ha sina 
porträtt målade», och det gäller »Galleriet» där ansikten 
ur det förgångna »tränger fram genom glömskans vita 
vägg för att andas».

Avslutningsvis uttryckte Tranströmer i sitt Övralidtal 
en förhoppning om att han tilldelats priset därför att juryn 
i hans texter »känt igen något av den Heidenstamska 
känslan för föremål och platser där det förflutna öppnar 
sig». Som ett exempel på hur arten av hans egen inspira
tion stod Heidenstams nära läste han upp prosadikten 
»Gläntan», som också den senare skulle komma att ingå i 
Sanningsbarriären.

Tranströmers tal på Övralid 1975 har sitt speciella in
tresse också därför att han här för första och enda gången 
öppnade en litteraturvetenskaplig polemik. I all vänskap
lighet riktade han direkta invändningar mot föregående 
års pristagare och talare: Kjell Espmark. Så här föll or
den: »På den här platsen hölls för ett år sedan ett utmärkt 
tal av Kjell Espmark. Men på en punkt i hans tal kan jag 
inte hålla med, där har han tagit ut svängarna i sitt resone
mang alltför mycket. Citat: ’Den rättvisa Heidenstam vän
tar på är att litteraturkritiken och litteraturforskningen 
skjuter äkthetsproblematiken åt sidan och ägnar sina kraf
ter åt studiet av de litterära verken.’ Jag förstår inte hur 
det skall gå till. Texterna själva tvingar oss ofta in i äkt
hetsproblematiken, som ju för övrigt var ständigt aktuell 
för Heidenstam själv. Vi kan tycka illa om ordet ’äkta’, 
som alltför mycket använts som moraliserande tillhygge

eller till intet förpliktande beröm, men själva upplevelsen 
bakom ordet finns ändå där när vi läser.»

När Espmark ett decennium senare fullbordat sin bok 
om Tranströmer har han -  säkert mycket medvetet -  gått 
sin kritiker från Övralid till mötes och gått i svaromål. Nu 
som då betonar Espmark de litterära texternas supremati. 
Men han har inte skjutit äkthetsproblematiken åt sidan 
utan istället problematiserat korrespondensen mellan dikt
verket och »upplevelsen bakom ordet» på ett sätt som få 
forskare före honom. I Espmarks studium av Tranströ
mers poetiska värld får »äkthetsproblematiken» en ny 
dimension med metodiska konsekvenser, då värderingen 
av förhållandet mellan dikt och verklighet skjuts åt sidan 
till förmån för betydelsen av dess karaktär av växelver
kan. Espmark skriver: »Det är en värld tillkommen i 
trohet mot de klanger och spår Tranströmer uppfattat ur 
’verkligheten’. Avståndet mellan den värld han observe
rar och den värld som växer fram på pappret skall vara så 
litet som möjligt -  intill den gräns där det upplevda och det 
diktade blir två sidor av samma sak. Naturligtvis motsäger 
honom verket på den punkten; när observatören och ned- 
tecknaren stigit ut ur sin återskapade värld är den ett eget 
universum, i spänningsfull interaktion med verkligheten 
utanför. Men iakttagarens uppmärksamhet och lojalitet är 
i sista hand inte en fråga om förhållandet till realiteterna 
utanför texten. De utgör en central egenskap i den diktade 
världen och de diskuterade utomlitterära vittnesbörden 
har sitt värde genom att uppmärksamma oss på kvaliteter 
som de facto återfinns i denna imaginära rymd.»

Espmarks dolda dialog med Tranströmer om »äkthets
problematiken» är självfallet bara ett litet, kuriöst inslag i 
det teoretiska och metodiska helhetsprojekt om dikten 
och verkligheten, om texten och dess kontexter, som 
Tranströmerboken utgör. Man må hoppas att Resans 
formler inte bara skall komma att räknas som Boken om 
Tranströmers lyrik, vilket den på ett lysande sätt är och 
kommer att förbli under lång tid, utan att den också skall 
uppmärksammas för sitt metodiska och litterturteoretiska 
värdes skull. För var och en som brottas med texttolk
ningens problem i modern tid är Kjell Espmark en handle
dare.
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