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1.  Inledning 

 

Fin de siècle-klassikern The Picture of Dorian Gray mötte världen året 1891 som en mindre 

litterär skandal. Oscar Wildes mörka berättelse om en ung mans uppgång och fall i den 

borgerliga storstadssocieteten mottogs med antingen loja recensioner eller moralpanik. Den 

anklagades för hedonism och korrumperande sexualmoral.1 I narrativets nav finner vi en 

tavla, ett porträtt i förtjusande utförande föreställande den unge dandyn Dorian Gray. Med sin 

egen själ som insats får han behålla sin ungdom och vackra yttre medan porträttet åldras i 

hans ställe. Grays smak för skönhet och det goda livet eskalerar i opiumosande nätters dunkel. 

Män, likväl som kvinnor, dras med i de initialt lockande men slutligen depraverande 

njutningarna. Berättelsen, kantad med drogbruk och för tiden upprörande bisexuella 

insinuationer, når sin kulmen med att Dorian orsakar morden på flera av sina närmsta. 

Även i Donna Tartts omåttligt populära The Goldfinch från 2013 spelar en tavla 

en determinerande roll. En bomb exploderar på Metropolitan Museum of Art på Manhattan 

och i tumultet får det trettonåriga barnet Theo Decker med sig en målning ut. Tavlan, ”The 

Goldfinch”, är en 1600-talsraritet av den holländske målaren Carel Fabritius föreställande en 

fågel fjättrad vid sin sittpinne.2 Decker bär den inpaketerad med sig genom livet. Stöldakten 

vrider det initialt viljelösa barnet in i brottslighet. Han utvecklar tidigt ett drogbruk vilket 

följer honom in i vuxenlivet. I sitt värv att sälja och restaurera antikviteter lär han sig så 

småningom att på troget vis förfalska dyrgriparna. När Deckers steglitsamålning sedan länge 

visar sig vara stulen följer han med illegala konsthandlare för att åter finna den tavla han ser 

som sin egen. 

Vad som förenar dessa skönlitterära romaner, författade med mer än hundra år 

mellan dem, är en diskussion om konstens inverkan på människan. I bägge romanerna finns 

ett mörker som direkt kan härledas till protagonistens möte med en målning. Kan verkligen en 

målning ha en korrumperande inverkan på livet? 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Joseph Bristow, Introduktion till The Picture of Dorian Gray, Oxford: Oxford University Press 2006, s. 19. 
2 Carel Fabritius, ”The Goldfinch” 1654, https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/the-

goldfinch-605/, (2017-03-20). 

https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/the-goldfinch-605/
https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/the-goldfinch-605/


   3 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att hos Wilde och Tartt undersöka och jämföra tavlans inverkan 

och betydelse. Uppsatsen ska analysera vad konst representerar för verkens två protagonister 

och hur den påverkar händelseförloppen i deras liv. Det underliggandet motivet är tavlans 

potentiellt moraliskt korrumperande egenskaper, men undersökningen ska också utgå från tre 

andra teman: Tavlan som tidlöst objekt, undangömd och människans spegelbild. Avsikten är 

att genom en analys av de viktigaste särdragen hos dessa betydande romaner exemplifiera 

tavlans karakteristik i litteraturen. 

 

- På vilket sätt har tavlan en moraliskt korrumperande egenskap i Oscar Wildes The 

Picture of Dorian Gray och Donna Tartts The Goldfinch?  

 

- Vilka egenskaper har tavlan i övrigt i de två verken?  

 

1.2 Analysmaterial 

 

De två romanerna som utgör undersökningens analysmaterial är båda högt ansedda verk som, 

om än bifallet dröjde i Wildes fall, kan tillräknas status i den litterära världen såväl som en 

stor uppskattning hos nöjesläsaren. The Goldfinch, en amerikansk samtida uppväxtskildring 

med drag av beatlitteraturens rotlöshet och thrillergenrens spänning, belönades med det 

prestigefyllda Pulitzerpriset i litteratur. Romanen dubbades också till den perfekta isbrytaren 

på cocktailfesten (”Have you read the The Goldfinch yet?”).3 Den sålde under sitt första 

halvår i försäljning nästan en och en halv miljon exemplar sammanlagt (tryckt och digital 

form).4 Gällande The Picture of Dorian Gray är högaktningen inom den litterära världen 

odiskutabel. Dekadent ut i fingerspetsarna, men också med influenser av gotik; Robert Louis 

Stevensons dubbelhet och det mörka alter egot i Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

(1886) går tydligt igen. Oscar Wildes enda roman (i övrigt var han verksam som författare av 

bland annat pjäser, essäer och noveller) är en av brittisk litteraturs mest kanoniserade verk och 

                                                      
3 Evgenia Peretz, ”It’s Tartt – But Is It Art?”, Vanity Fair 11/6 2014, 

http://www.vanityfair.com/culture/2014/07/goldfinch-donna-tartt-literary-criticism (2017-03-08). 
4 ”Tartt’s ’Goldfinch’ Doubles Sales Following Pulitzer Win”, Publishers Weekly 24/4 2014, 

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/awards-and-prizes/article/61988-tartt-s-goldfinch-

doubles-sales-following-pulitzer-win.html (2017-03-09). 

http://www.vanityfair.com/culture/2014/07/goldfinch-donna-tartt-literary-criticism
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/awards-and-prizes/article/61988-tartt-s-goldfinch-doubles-sales-following-pulitzer-win.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/awards-and-prizes/article/61988-tartt-s-goldfinch-doubles-sales-following-pulitzer-win.html
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har forskats på rikligt. Romanen kommer ständigt ut i nyutgåvor och listas ofta som en av 

världens främsta, exempelvis på plats 27 i The Guardians index över de etthundra bästa 

romanerna författade på engelska.5 

 Valet av just dessa romaner som analysmaterial motiveras av diskussionen om 

vilken roll konst kan spela för människan. En tavla står i centrum inom båda verken och mer 

specifikt innehåller de båda passager som beskriver tavlor och därför lämpar sig för 

närläsning. The Picture of Dorian Gray har det intressanta angreppssättet att ha ett porträtt 

som åldras i människans ställe, en premiss rik på analysmaterial. Eftersom Dorian Grays 

porträtt är den enda framträdande tavlan i romanen ska bara den användas i analysen. The 

Goldfinch innehåller inga tavlor med övernaturliga egenskaper, men behandlar tavlorna som 

ett ting som på ett nästan övernaturligt sätt påverkar människans väg i livet. Primärt är det 

steglitsamålningen som uppsatsen undersöker, men det finns sekundärt också andra tavlor i 

verket som är relevanta för analysen. Romanerna kommer från helt olika generationer och 

traditioner, likväl återfinns hos dessa verk en intertextualitet i tematiken som är intressant att 

undersöka.  

 

1.3 Från The Picture of Dorian Grays företal till The Goldfinchs slutord – en diskussion 

om konstens definition och syfte 

 

Företalet till The Picture of Dorian Gray slår an tonen för romanens diskussion om konstens 

potentiella moraliska kvaliteter. Det öppnar upp mot en vidare kontext: Oscar Wildes övriga 

verksamhet. Wildes idéer om konsten och dess relation till både dess skapare och kritiker är 

det vidare ramverk, inom vilket en läsning av romanen ska ske (poängteras exempelvis i en 

artikel av litteraturvetaren Houston A. Baker).6 Företalet konstitueras av 23 aforismer som 

Wilde skrev som respons till sina kritiker. Oscar Wilde är en estet, inte en moralist, och han 

skriver resolut: ”There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well 

written, or badly written. That is all.”7 En konstnär kan inte ha en sann etisk agenda eller 

sympati, Wilde kallar dessa typer av anspråk för anlagd stilistik. Med detta sagt så finns det 

                                                      
5 Robert McCrum, ”The 100 best novels: No 27 – The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde (1891)”, The 

Guardian 24/3 2014, https://www.theguardian.com/books/2014/mar/24/100-best-novels-picture-dorian-gray-

oscar-wilde (2017-03-09). 
6 Houston A. Baker, “A Tragedy of the Artist: The Picture of Dorian Gray”, Nineteenth-century fiction, 24, 1969, 

s. 349 – 355. 
7 Oscar Wilde, ”The Preface”, The Picture of Dorian Gray, London: Harpenden: Pulp! The Classics 1891 

(2013). 

https://www.theguardian.com/books/2014/mar/24/100-best-novels-picture-dorian-gray-oscar-wilde
https://www.theguardian.com/books/2014/mar/24/100-best-novels-picture-dorian-gray-oscar-wilde
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visst en plats för last och dygd i konsten, men dessa kan aldrig bli underlag för att döma ut: 

”No artist is ever morbid. The artist can express everything.”8 Konsten existerar inte i syfte att 

moralisera, föregå med ett gott exempel eller stryka medhårs. Tvärtom, en provocerad 

kritikerkår tyder på vitalitet och relevans hos ett verk, menar Wilde.  

 The Goldfinch är en reflexion över tavlors värde och människans förhållande till 

dem. Diskussionen formuleras inte som ett introducerande företal utan som ett summerande 

slutord. Eftersom överläggningen är en del av fiktionen går den inte nödvändigtvis att koppla 

till Donna Tartts egna övertygelser, men likväl går det att söka kontextuell förankring hos 

hennes övriga verk. Hennes debutroman, The Secret History (1992), utreder liknande teman. 

Högakademiska universitetsstudenter uppgår fullständigt, under social isolering, i sina studier 

av antika Grekland.9 Tartt ifrågasätter i båda dessa verk människans ibland tveksamma sätt att 

konsumera kultur. The Goldfinch undersöker konsten som något människan kan äga, och 

argumenterar till sist för att så inte är fallet. Människan är en mycket liten del i dess liv. Att 

skicka ett konstverk vidare till nästa generation, och sedan ytterligare nästa, är vår roll. 

Slutordet lovordar således konsten och den blir attribuerad många mycket fina egenskaper. 

Den lär oss saker om oss själva och förser oss med något som livet i övrigt inte är kapabelt 

till. Den existerar i ett utrymme, mellan verklighet och medvetande, där all skönhet och kärlek 

blir till, menar Theo Decker. Främst är konsten, i sin beständighet, till för att älskas: ”it is a 

glory and a privilege to love what Death doesn’t touch.”10 Theo Deckers syn på konsten 

landar, trots en smutsig och problematisk irrfärd dit, på en förskönad och ädel plats. 

 

1.4 Teori  

 

För att berika en undersökning vars analysmaterial till stora delar utgörs av litterär återgivning 

av tavlor blir det naturligt att nyttja ett intermedialitetsperspektiv, det vill säga teori om 

gränsöverskridandet av konventionellt åtskilda uttrycksmedier.11 Intermedialitetsforskaren 

Hans Lund diskuterar i sin bok Mötesplatser. Ord och bild i samverkan termen ekfras och 

dess existensform mellan text och bild. Lund, som själv var den som introducerade termen 

ekfras inom svensk litteraturforskning, hänvisar till ett flertal olika teoretiker i sin diskussion. 

Hans Holländer definierar ekfras som: ”En verbal beskrivning av en bild utan att bilden i sig 

                                                      
8 Wilde 1891. 
9 Donna Tartt, The Secret History, New York: Alfred A. Knopf 1992. 
10 Donna Tartt, The Goldfinch, London: Little Brown 2013, s. 864. 
11 Hans Lund, Intermedialitet – Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 204. 
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är närvarande”. David Carrier skriver snarlikt att: ”An ekphrasis conjures up an image of 

painting in a text without illustrations”.12 Ekfrasens huvudsyfte är med andra ord att 

åskådliggöra en bild i ett textbaserat medium. Lund påpekar att det enbart sker en dialog 

mellan bild och ekfras då de placeras bredvid varandra, i en så kallad duomedial ekfras. I 

duomedialitet är både text och bild aktiva i processen att skapa mening. Texttolkningen skiljer 

sig åt för ekfrastiska böcker vars utgåvor har bilder inkluderade jämfört med de som inte har 

det (Lund exemplifierar genom José Saramagos O Evangelho segundo Jesus Cristo (1991)). 

En ekfras kan inte beskriva en bild på ett intersubjektivt eller objektivt sätt, den kan inte täcka 

upp en bilds alla detaljer. På så vis gör bilden motstånd mot texten.13  

 I de segment av undersökningen som diskuterar tavlan som ett rörligt objekt 

(under tema 2.1) används litteraturforskaren Anders Palms artikel ”Att tolka texten”, vilken 

handlar om ett diktverks dynamiska existensform. Palm menar att när en text möter en läsare 

sker en tolkning vilken ger texten en subjektiv mening. Denna mening skapas genom en 

process som är rörlig och varierar från läsning till läsning. Denna dynamiska identitet, av 

Palm kallad arteakt, definieras av subjektiv tolkning och av föränderlighet. Detta i kontrast till 

texten som artefakt, dess konkreta och objektiva existensform som förblir densamma genom 

alla tider och föregår tolkningen.14 Att applicera Palms teori om distinktionen mellan artefakt 

och arteakt på ett konstverk förefaller sig minst lika naturligt som att göra det på ett diktverk. 

 Den amerikanska litteraturforskaren Ronald Paulsons Sin and evil: moral values 

in literature kan bidra med definitioner för vad som egentligen menas med moraliska eller 

omoraliska dåd i litteraturen. Viktigt att poängtera är att uppfattningen om vad som är god 

moral beror av sitt sammanhang: ”morality and morals (L. moralis) refer to the study of right 

conduct, but the right conduct based on custom, manners, usage, and habit”.15 Betydelsen är 

därmed exempelvis beroende av social och nationell tillhörighet. Den kan också vara 

föränderlig över tid. Paulson gör distinktionen mellan sin och evil: ”sin is the term for the 

large grey area covered by custom and ideology: […] whether members of the same sex 

should marry. We must conclude that evil as an act has remained a constant, sin a variable.”16 

Paulson ser alltså ondska som något vi ålägger en fast utdömande värdering, både över tid och 

                                                      
12 Hans Lund, Mötesplatser. Ord och bild i samverkan, Lund: Intermedia Studies Press 2013, s. 26. 
13 Lund 2013, s. 38. 
14 Anders Palm, ”Att tolka texten”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, Lund: 

Studentlitteratur 2002, s. 193. 
15 Ronald Paulson, Sin and evil: moral values in literature, New Haven & London: Yale University Press 2007, 

s. 28. 
16 Paulson 2007, s. 346. 
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sett till varierande demografi. Synd är mer av en godtyckligt värderad negativ handling.17 

Paulsons definitioner och distinktioner är en viktig påminnelse om analysens förutsättningar: 

Den amoralitet som tillskrivs romanernas huvudkaraktärer kan, till olika hög grad, tolkas som 

godtycklig, demografiskt betingad eller föränderlig över tid. 

 

1.5 Metod 

 

Undersökningens metod är en komparativ läsning av The Picture of Dorian Gray och The 

Goldfinch. Komparationen är av illustrativ art, vilket innebär att den ska förevisa de två 

verkens lik- och olikheter utan en djupare granskning av yttre orsakssamband. Detta i kontrast 

till en genetisk kartläggning, vilken ägnar sig åt att belägga inflytande baserat på fakta som är 

extern från den litterära texten. Fördelen med en illustrativ komparation är att den bidrar med 

nya perspektiv och läsarter, menar litteraturprofessor Anders Olsson i artikeln 

”Intertextualitet, komparation och reception”.18 Undersökningen ska utgå från att en text har 

förmåga att ge svar till en annan text från det förflutna, vilket litteraturprofessor Kjell 

Espmark framlägger i Dialoger.19 Espmark citerar den ryska litteraturhistorikern Michail 

Bachtins studier om dialogicitet: 

 

Antingen vi vill det eller inte tar varje framställning upp en dialog med tidigare framställningar 

över samma ämne, liksom med kommande framställningar vilkas reaktioner den anar och 

föregriper. Den individuella rösten låter sig uppfattas bara då den integreras i en sammansatt kör 

av andra röster som redan är närvarande.20 

 

Undersökningen ämnar därför att granska hur dessa två ”framställningar över samma ämne” 

på olika sätt för dialog med varandra. De fyra specifika ämnena som vidtalas är tavlans 

egenskap som tidlöst objekt, undangömd, människans spegelbild och moraliskt 

korrumperande. Den dialogiska aspekten ska påvisas i komparationen av textutdrag, 

genomgående teman, protagonisternas karaktärsdrag och narrativt händelseförlopp. De partier 

                                                      
17 Paulson attribuerar genomgående i sin studie synd till religion. Han skriver att synd är sammankopplat med 

helighet, inte med etik eller moral: ”Sin, as opposed to immorality, is disobedience to God” (s. 7). Baserat på 

irrelevans för uppsatsens ämne går inte undersökningen in på religion mer än vid vissa enskilda passager. Under 

tema 2.4 följer dock, även där i notapparaten, en kortare ramdiskussion om religionens och samhällets roll i att 

döma ut Dorian Grays ”synder”. 
18 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan 

Bergsten, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 59. 
19 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedts 1985, s. 25. 
20 Espmark 1985, s. 20. 
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som är av intresse är ekfrastiska beskrivningar av tavlor samt befattning med konsten i stort. 

Gemensamma nämnare såväl som skillnader mellan de två romanerna ska tas i beaktan för att 

skapa en så förfinad bild som möjligt. De litterära teorierna som ovan nämnts och den 

forskning som nedan ska nämnas ska förstärka och komplettera komparationen. 

 

1.6 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen om Oscar Wilde är av omfattande skala. Att inkorporera, eller ens 

beröra, en majoritet av vad som skrivits blir mycket svårt. Därför måste ett urval göras. Det 

som är av intresse för undersökningen berör de fyra olika teman som ska analyseras: Tavlan 

som tidlöst objekt, undangömd, människans spegelbild och moraliskt korrumperande. Hos tre 

av dessa ämnen finns mycket material att tillgå, men vad gäller temat om konsten som 

undangömd tryter utbudet. Analysdel 2.2 tar därmed inte spjärn mot tidigare forskning, utan 

erbjuder istället ett nytt perspektiv. Nedan lyfts det fram en del synpunkter inom de tre övriga 

teman, som är representativa för, eller åtminstone inte strider mot, övrig forskning på ämnet. 

Tia Stajic Löfgren doktorsavhandling Immorality through Art: The Evolution of 

a Decadent Theme in Four Novels within and beyond the Fin de Siècle undersöker konst som 

en förmedlare av odödlighet hos fyra romaner publicerade mellan åren 1890 – 1960.21 Stajic 

Löfgren menar att The Picture of Dorian Gray behandlar konst som ett substitut för det 

verkliga livet, som en chans att bli odödlig. Hon pekar ut Grays rädsla för dödlighet som den 

drivande narrativa motorn i romanen.22  

Det går att närma sig konstens likhet med människan på flera olika sätt. Niclas 

Johansson omskriver Narkissosmytens olika skepnader i fin de siècle-litteratur i sin 

avhandling The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern 

Self.23 Myten, som härstammar från Ovidius Metamorfoser, berättar om den vackre Narkissos 

som förälskar sig i sin egen spegelbild, varpå han tynar bort och sedan förvandlas till en 

blomma (en narciss).24 Niclas Johansson menar, i enlighet med övrig forskning, att Dorian 

Gray utan tvivel är en omtolkning av Narkissosgestalten, trollbunden och förtvinad framför 

                                                      
21 Tina Stajic Löfgren, Immortality through Art: The Evolution of a Decadent Theme in Four Novels within and 

beyond the Fin de Siècle, (diss.) Göteborg: Göteborgs Universitet 2012. 
22 Stajic Löfgren 2012, s. 61. 
23 Niclas Johansson, The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self, (diss. 

Uppsala) Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2017. 
24 Ovidius, Metamorfoser: Urval för latingymnasiet med förklaringar och ordlista, red. Bernhard Risberg, 

Stockholm: Norstedts 1913. 
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sin egen spegelbild. Johansson poängterar tre intertextuella teman mellan The Picture of 

Dorian Gray och Narkissosmyten: tavlan som ett magiskt porträtt, ett Doppelgänger-motiv 

och en koppling till Johann Wolfgang von Goethes Faust (1808 – 1832). 

Moral är kanske den mest centrala forskningsdiskussionen som har följt Oscar 

Wildes verk. Detta i och med den initiala kritiken om depraverande element och det, för 

debatten tongivande, företalet till romanen. Joyce Carol Oates bekräftar i sin artikel ”’The 

Picture of Dorian Gray’: Wildes Parable of the Fall” att romanen måste läsas som en ”highly 

serious meditation upon the moral role of the artist”.25 Artikeln beskriver romanen som ”a 

puzzle: knotted, convoluted, brilliantly enigmatic” trots det skenbart enkla och allegoriska sätt 

som Dorian blir bestraffad för sina missgärningar på.26 Är det konstverket som korrumperar 

Dorian? Kan ett konstverk ens korrumpera? Joyce undersöker istället konstnären som 

katalysator till moralisk korrupthet. 

 Beträffande The Goldfinch har det av naturliga skäl skrivits mycket mindre, då 

den publicerades för bara några år sedan. Det går inte på långa vägar att jämföra Wildes 

kanoniserade verk med denna relativa nyhet. Det finns gott om analyserande recensioner och 

insatta tidningsartiklar men inte ett särskilt stort utbud av vetenskapliga undersökningar. 

Helen K. Heineman har i sin ”David Copperfield and The Goldfinch: The Coming of Age 

Novel in Two Centuries” undersökt verkets status som Bildungsroman i analogi med Charles 

Dickens David Copperfield.27 Bildungsroman är en litterär genre som avhandlar en 

protagonists moraliska och psykologiska mognadsprocess. Narrativen tenderar att ha lyckliga 

slut. Ordet, som härstammar från tyska, kan översättas till det på svenska mycket snarlika 

bildningsroman (novel of education).28 

 Det finns med andra ord en stor skillnad i forskningstillgång. Men med 

undersökningens metod i åtanke, en intern komparation av romanerna, ska ojämlikheten inte 

skapa någon obalans. Undersökningen ämnar istället att använda forskningen om The Picture 

of Dorian Gray för att berika analysen av The Goldfinch. 

 

 

 

                                                      
25 Joyce Carol Oates, ”’The Picture of Dorian Gray’: Wildes Parable of the Fall”, Critical Inquiry 1980, s. 420. 
26 Oates 1980, s. 419. 
27 Helen K. Heineman, ”David Copperfield and The Goldfinch: The Coming of Age Novel in Two Centuries”, 

The Midwest Quarterly 2015. 
28 Encyclopedia Britannica, ”Bildungsroman”, 

http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/bildungsroman/79195, (2017-05-06). 

http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/bildungsroman/79195
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2. Tavlan som … 

 

2.1 … ett tidlöst objekt 

 

Följande stycke ska utreda tavlan som en symbol för odödlighet. I dess oföränderlighet 

erbjuder tavlan en fast punkt i en ombytlig omvärld. 

 The Goldfinchs inledande scen utspelar sig på ett galleri på Manhattan. 

Huvudkaraktärens mamma agerar guide när hon och Theo vandrar längs med 

utställningskorridorerna. Modern har tydlig insikt i konsthistoria och konstnärernas avsikter, 

och också i livet som sådant, vilket hon förmedlar i hennes insatta kommentarer. Hon stannar 

till vid ett holländskt porträtt som föreställer en vit fjäril vars färg kontrasteras av en i övrigt 

mörk färgskala och några mörkröda frukter (av beskrivningen att döma Adriaen Coortes 

”Three Medlars with a Butterfly”29). ”’They really knew how to work this edge, the Dutch 

painters – ripeness sliding into rot. The fruit’s perfect but it won’t last, it’s about to go’”.30 

Modern talar med känsla för tavlan och förståelse för dess budskap varpå hon fortsätter:  

 

[…] even the tiniest things mean something. Whenever you see flies or insects in a still life – a 

wilted petal, a black spot on the apple – the painter is giving you a secret message. He’s telling 

you that living things don’t last – it’s all temporary. Death in life. That’s why they’re called 

natures mortes. Maybe you don’t see it at first with all the beauty and bloom, the little speck of 

rot. But if you look closer – there it is.31 

 

Döden är en naturlig del av livet, vilket de holländska stillebenen förmedlar till betraktaren. 

Ett stilleben (ordet kommer från tyskans still leben, stilla liv) besitter trots sin fastfrysning i 

tiden ändå sin beskärda del förruttnelse. Döden är symboliserad av en detalj, en liten fläck 

eller skugga som inte uppfattas vid första anblick. Precis så uppenbarar sig det första tecknet 

på Dorian Grays förfall i The Picture of Dorian Gray. En liten detalj, nästan förrädisk, 

antyder annalkande förändring. Gray står framför sitt självporträtt: ”the face appeared to him 

to be a little changed. The expression looked different. One would have said that there was a 

touch of cruelty in the mouth.”32 Gray tror inte riktigt vad han ser. Han gnuggar sina ögon och 

                                                      
29 Adriaen Coorte, ”Three Medlars with a Butterfly 1705, http://www.wga.hu/html_m/c/coorte/3medlars.html, 

(2017-03-23). 
30 Tartt 2013, s. 25. 
31 Tartt 2013, s. 26. 
32 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, Harpenden: Pulp! The Classics 1891 (2013), s. 108. 

http://www.wga.hu/html_m/c/coorte/3medlars.html
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närmar sig porträttet igen. Vid en andra, noggrannare, granskning kan han konstatera att i det 

magnifika porträttet finns nu ett mycket litet, men ändå oförnekligt, tecken på ålderdom och 

korruption. 

Det inledande kapitlet till The Picture of Dorian Gray äger rum i en ateljé med 

tillhörande trädgård där porträttets målare, Basil Hallward, arbetar. Rosor och syrener 

blommar och sprider väldoft. Men precis som i de holländska stillebenens övermogna frukter, 

finns här en känsla av att blomningen är överdådig och snart överstånden. Dofterna beskrivs 

som ”rich odour” och ”heavy scent”.33 De är tunga och djupa, inte lätta och blommande. I 

ateljén står Dorian Grays porträtt. Det är otroligt vackert och föreställer den unge mannen i all 

sin prakt. ”Never, indeed, was there a time when the young were so young or the old so old” 

skrev författaren Holbrook Jackson om 1890-talet.34 Gray, som ett symptom på och en 

representant för tidsandan, får se tavlan för första gången och brister ut: ”How sad it is! I shall 

grow old, and horrible, and dreadful. But this picture will remain always young. It will never 

be older than this particular day of June… If it were only the other way! If it were I who was 

to be always young, and the picture that was to grow old!”35 Den faustianska djävulspakten 

visar sig sedan ha gått i uppfyllelse. Gray får behålla sin yttre ungdom, medan tavlan får axla 

det mänskliga åldrandet. Tavlan demonstrerar, precis som i The Goldfinch, ”ripeness sliding 

into rot”. Oscar Wilde leker här mästerligt med aforismen ars longa, vita brevis (konsten är 

beständig, livet flyktigt) och med den mänskliga dyrkan av ungdom och evigt liv. Tia Stajic 

Löfgren redogör i sin doktorsavhandling Immortality through Art: The Evolution of a 

Decadent Theme in Four Novels within and beyond the Fin de Siècle för betoningen av 

konsten som tidlös i den dekadenta litteraturen. Motivet dyker upp frekvent och dess funktion 

är att agera motpol till människans förgänglighet.36 Ingen dekadent roman demonstrerar det så 

bra som The Picture of Dorian Gray. Stajic Löfgren propagerar för att den unge dandyns 

rädsla för dödlighet är den narrativa motorn i romanen.37 Hon skriver att konstens ”sterility” 

och ”repeatability” är de tidlösa och avundsvärda egenskaper som står i kontrast till livets 

köttsliga och tillfälliga behov.38 Gray beundrar sitt självporträtt, men främst av allt avundas 

han det. Tavlan besitter en tidlöshet som han fåfängt kan önska sig men aldrig i sanning 

förvärva. I en avgörande slutscen försöker Gray förgöra det porträtt som vid det här laget är 

                                                      
33 Wilde 1891, s. 9. 
34 Holbrook Jackson, The Eighteen Nineties, London: Grant Richards Limited 1913, s. 30. 
35 Wilde 1891, s. 36. 
36 Stajic Löfgren 2012, s. 1. 
37 Stajic Löfgren 2012, s. 61. 
38 Stajic Löfgren 2012, s. 58. 
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åldrat och förskräckligt till utseendet. Han hugger det med kniv och ett vrål ljuder ut som når 

husets betjänter. När de dyker upp hänger på väggen en tavla, ”a splendid portrait of their 

master as they had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty”.39 På 

marken ligger en man, ”withered, wrinkled, and loathsome of visage”.40 Konsten är högt 

stående och magnifik i kontrast till den lilla människan som ligger tillskrynklad och fördärvad 

på marken. Odödligheten tilldelades Gray på lån och lek. Likväl har porträttet under 

merparten av The Picture of Dorian Gray en viktig roll att demonstrera progressionen i det 

mänskliga åldrandet. Under det narrativa handlingsförloppet är motivet i ständig förändring, 

från dag till annan upplever den unge Gray det som aningen reviderat. Konstverket som en 

dynamisk arteakt, i Palms litteraturteoretiska definition av termen, är förkroppsligad genom 

Dorian Grays porträtt.  

 De arteaktiska egenskaperna manifesterar sig illustrativt genom hur målningens 

fysiska attribut gradvis blir annorlunda. För varje gång Dorian Gray ser sitt porträtt har ryggen 

krökts lite mer, munnen förvridits och hyn bleknat. Förutsättningen för att det ska ske en 

förändring är att det fortlöper tid, och framförallt att Dorian förvärvar erfarenheter, från en 

översyn till nästa. Han har upplevt, sett och gjort nya hemskheter vilka har modifierat honom, 

och därmed porträttet. Men också hans perception av världen. På så vis går det att läsa The 

Picture of Dorian Gray som en illustrativ och allegorisk demonstration av det subjektiva och 

föränderliga i konstens betydelse – förändras du så förändras sättet på vilket du tolkar 

konsten. En kontinuerlig modifiering av subjektet, och därmed dess verklighetsuppfattning, 

håller även ett konstverks betydelse i konstant gungning. Tavlor är i den bemärkelsen 

dynamiska, och Dorian Grays porträtt är en bokstavlig demonstration av den rörliga arteakt-

formen. Tavlan går inte att på samma vis ses som en symbol för konstens arteaktiska 

egenskaper hos Donna Tartt. I The Goldfinch har istället stillebenet en framträdande roll. 

Konstgenren, som föreställer föremål så som frukt och andra husgeråd frusna i tiden, fångar 

stillheten i det enskilda ögonblicket. Den etymologiska betydelsen av stilleben, stilla liv, 

markerar en skillnad mot Wildes explicita rörelse.  

 Dorian Grays porträtt signalerar alltså rörelse framåt medan de holländska 

stilleben får tiden att stå stilla. Men själva steglitsamålningen har, för protagonisten, en 

egenskap att spola tiden bakåt. Tavlan har också en nästan övernaturlig förmåga att 

frambringa nostalgi och längtan efter det förflutna. Besöket på Metropolitan Museum of Art 

                                                      
39 Wilde 1891, s. 256. 
40 Wilde 1891, s. 256. 
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är ett definierande ögonblick för Theo Decker. Precis innan han ser ”The Goldfinch” för 

första gången uppmärksammar han den flicka, Pippa, som han förgäves kommer att älska 

ända upp i vuxen ålder. Han stannar kvar och betraktar fågeln och flickan, vilka tillsammans 

utgör en scen fylld av liv och oskuld, medan modern vänder tillbaka för att bese ett annat 

porträtt. Tavlan hon söker är Rembrandts ”The Anatomy Lesson of Doctor Nicolaes Tulp” 

(1632) vilken avbildar en anatomisk studie av en död man, dissekerad under översikt av ett 

stort sällskap förbryllade kirurger.41 Symboliken är given, modern omkommer snart i 

bombattentatet medan pojken får leva kvar med sin flicka och sitt porträtt. Tavlan kommer 

alltid påminna honom om just dessa få, men brännande, minuter i livet. Han kommer ständigt 

att (likt doktor Nicolaes Tulp) dissekera omständigheterna runt mammas död. Kunde han ha 

gjort något annorlunda? Står han till svars för händelseförloppet? Tavlan, och Pippa, kommer 

han alltid att söka sig till eftersom de påminner om det förflutna. Varje gång Decker tittar på 

”The Goldfinch”, är det som att ta en liten munsbit madeleinekaka:  

 

[…]its glow enveloped me, something almost musical, an internal sweetness that was 

inexplicable beyond a deep, blood-rocking harmony of rightness, the way your heart beat slow 

and sure when you were with a person you felt safe with and loved. A power, a shine, came off 

it, a freshness like the morning light in my old bedroom in New York which was serene yet 

exhilarating, a light that rendered everything sharp-edged and yet more tender and lovely than it 

actually was, and lovelier still because it was a part of the past, and irretrievable.42 

 

Nostalgi och försköning präglar minnen och dagdrömmar. Varje liten detalj väcker ett 

slumrande memento till liv. Till och med tavlans vikt anspelar på ”its own network of 

childhood dreams and associations, an emotional chord”.43 Decker inser själv hur han 

upphöjer det förflutna bortom dess egentliga värde. Likväl utstrålar tavlan ett nästan 

övernaturligt ljus och att se på den är för honom en synestetisk upplevelse. Alla möjliga typer 

av sinnesupplevelser framkallas vid åsynen av den: Musik tycks uppenbara sig, blodet skakas 

om och hjärtat börjar slå långsammare. Beskrivningen är inte helt olik en kärleksförälskelses 

upplevda synestesier, vilket också Decker poängterar. Efter att tidigt ha blivit tilldelad en hård 

och orättvis lott i livet finns det få saker han till fullo uppskattar. Men han älskar sitt 

                                                      
41 Rembrandt Harmenszoon van Rijn, ”The Anatomy Lesson of Doctor Nicolaes Tulp” 1632, 

http://www.rembrandthuis.nl/en/rembrandt-2/rembrandt-the-artist/most-important-works/the-anatomy-lesson-of-

dr-nicolaes-tulp/, (2017-03-20). 
42 Tartt 2013, s. 355. 
43 Tartt 2013, s. 650. 

http://www.rembrandthuis.nl/en/rembrandt-2/rembrandt-the-artist/most-important-works/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp/
http://www.rembrandthuis.nl/en/rembrandt-2/rembrandt-the-artist/most-important-works/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp/
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steglitsaporträtt innerligt, vilket blir mycket tydligt i hans utläggning om konst i romanens 

slutskede. Theo Decker skriver: 

 

[…] it is a glory and a privilege to love what Death doesn’t touch. For if disaster and oblivion 

have followed this painting down through time – so too has love. Insofar as it is immortal (and it 

is) I have a small, bright, immutable part in that immortality. It exists; and it keeps on existing. 

And I add my own love to the history of people who have loved beautiful things, and looked out 

for them 44 

 

Det som är älskvärt med tavlor är att döden inte bekommer dem. Livet är kort, grymt och 

förgängligt, skriver Decker. Konsten erbjuder, som ett motgift till detta, en ljuv frist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 Tartt 2013, s. 864. 
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2.2 … undangömd 

 

Följande sektion ska analysera den intima relationen protagonisterna i The Picture of Dorian 

Gray och The Goldfinch har till sin respektive tavla. De gömmer undan den för världen och 

får på så vis en mycket personlig och isolerad förbindelse med den.  

 Dorian Grays porträtt målas i affekt av Basil Hallward, en man bländad av en 

ung pojkes skönhet. Hallward, precis som vännen Lord Henry Wotton, vet att han nu har 

färdigställt ett mästerverk. Han är likväl orubbligt övertygad om omöjligheten i att ställa ut 

det. ”I really can’t exhibit it. I have put to much of myself into it”45 menar han. Det är ingen 

utanför de tre männens slutna krets som får beskåda porträttet. Hallward ger det i gåva till 

Dorian Gray och så småningom flyttas det hem till den unge dandyns ungkarlsbostad. Där får 

det till en början stolt vara upphängt i salongen. Men vid första tecknet till förändring måste 

tavlan på något sätt gömmas undan. Gray ställer en lyxig skärm framför den vilken beskrivs 

som ”of gilt Spanish leather, stamped and wrought with a rather florid Louis-Quatorze 

pattern”46. Precis som Grays ägodelar i övrigt är den influgen från annat land, från ett tidigare 

århundrade och utsökt vacker. Skillnaden mellan skärmens skönhet och korruptionen som 

lurar därunder är skarp. Gray slänger sig bekvämt ned på en soffa och begrundar det utsirade 

lädret. ”He scanned it curiosly, wondering if ever before it had concealed the secret of a 

man’s life.”47 Till hur pass hög grad kan yta strida mot innehåll? Här är det vackra yttre i gräll 

kontrast till ett smutsigt inre. I ett försök att dölja korrupthet omlägger Dorian Gray livet med 

garnityr. Skärmen framför tavlan, vilken är som ett konstverk i sig, är bara ett exempel bland 

många. Yta är en del av Dorian själv, det utgör ett viktigt element i hans personlighet, eller 

åtminstone i hans persona. 

 Även Theo Decker omger sig med vackra ting, förvisso inte med anledning av 

en dekadent och dandyesk strävan. Han jobbar på en affär som polerar upp och säljer 

antikviteter. Och även Decker förvarar sin tavla i ett hölje som kan anses betyda något för 

honom på ett personligt plan. Länge har han den ovärderliga målningen av steglitsan 

undangömd i sin avlidna mammas lägenhet. När han ska börja leva med sin far i Las Vegas 

måste han förpacka den och i hemlighet ta den med sig. Han får då fatt i en tidning som 

innehåller filmvisningstider för den söndag då han tillsammans med sin mamma gått på bio. 

”Though the newspaper felt sacrosanct, an historical document, I turned it to the middle and 

                                                      
45 Wilde 1891, s. 11. 
46 Wilde 1891, 113. 
47 Wilde 1891, 113. 
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took it apart. Grimly, I wrapped the painting, sheet by sheet, and taped it up with the same 

tape I’d used a few months before to wrap my mother’s Christmas present.”48 Tavlan är 

omgärdad av gammalt tidningspapper och tejp, modesta modersreliker. Detta gamla skräp är 

mycket futtigare än Dorian Grays ljuva läderskärm. Skräpet har dock ett emotionellt värde för 

Theo Decker. Det påminner honom om sitt förflutna och modern, precis som tavlan i sig gör 

det. Grays skärm å andra sidan påminner honom varken om svunna tider eller hans moraliska 

skuld. Höljets skönhet är en distraktion. 

 Genomgående i de båda verken är de båda tavlorna inpaketerade eller 

undangömda. Dorian Gray förvarar slutligen porträttet uppe på ett obebott och låst vindsrum, 

han har dess nyckel ständigt runt sin hals. Theo Decker har tavlan i ett örngott fasttejpat på 

ryggen av sin säng. Romanerna föräras sällan av närvaron av tavlan i dess fysiska form, trots 

dess centralitet för narrativ och tematik. Däremot plågar den abstrakta idén om tavlan idogt 

protagonistens medvetande. Dorian Gray är jagad av paranoia. ”He hated to be separated from 

the picture that was such a part of his life, and was also afraid that during his absence 

someone might gain access to the room, in spite of the elaborate bars that he had caused to be 

placed upon the door.”49 Förhållandet till porträttet präglas av en besatthet att hålla det nära 

tillsammans med en drivkraft att hålla det gömt. Decker har en snarlik inställning, även den 

betyngd av paranoida stråk. Han är intimt förbunden med tavlan och vill ha den på kort 

avstånd. Han betraktar den som sin egen, och ingen annans. Tavlan beskrivs som en privat 

viskning, en appell just till Decker: ”It’s a secret whisper from an alleyway. Psst, you. Hey 

kid. Yes you.”50 Det är inte konstens universalitet som betraktaren älskar, utan att bli talad till 

som specifik individ. 

 Om man betraktar The Goldfinch och The Picture of Dorian Gray som de 

ekfrastiska romanerna som de genomgående är, blir temat om tavlan som undangömd ännu 

tydligare. Förvisso syftar Donna Tartts skildring till en verklig tavla medan Dorian Grays 

porträtt är fiktivt, men i båda fallen handlar det om ekfrastisk skildring utan intermedialitet. 

På så vis är bilden undangömd. The Picture of Dorian Grays karaktär hade ändrats 

fullständigt om porträttet hade funnits avbildat, låt oss säga, i början av varje kapitel. Bilderna 

skulle anta en position i förhållande till ekfrasen som skulle minska dess auktoritet. Som Hans 

Lund påpekar i sin intermedialitetsforskning täcker bilden, ekfrasens föregångare, upp många 

                                                      
48 Tartt 2013, s. 213. 
49 Wilde 1891, s. 164. 
50 Tartt 2013, s. 849. 
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fler detaljer än ekfrasen.51 Och på sätt och vis, även om duomedialitet må berika upplevelsen i 

stort, kan den försvaga textens förmåga att egga läsarens fantasi. Närvaron av bilden, i dess 

roll som original, urlakar parafrasens självständighet och trovärdighet. När tavlan är 

undangömd, blir med andra ord texten och berättelsens lyskraft starkare. Sättet som mamman 

berättar om konst för unga Theo Decker i muntliga ekfraser är personligt, engagerande och 

insatt. Donna Tartt demonstrerar här, med ett engagemang i konstbetraktarens upplevelse och 

tolkning, en kärlek för ekfrasen. Berättande om konst är en konstform i sig, och bör 

premieras. På omslaget av The Goldfinch ses Carel Fabritius steglitsamålning, men bara en 

liten glimt. Den är inslagen, nästan helt gömd bakom vitt papper som formligen väntar på en 

penna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Lund 2013, s. 38. 
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2.3 … människans spegelbild 

  

Konsten som människans spegelbild, och den symbiotiska relation som råder dem emellan, 

kommer följande del av undersökningen att avhandla. Analysen är indelad i två. I första delen 

är Ovidius myt om Narkissos, som förtvinade framför sin spegelbild i vattnet, en central 

intertext. Del två introducerar myten om Wu Tao-tzu, en konstnär som steg in i sitt konstverk. 

Margaret Atwoods dikt ”Against Still Life” (1964), vilken också avhandlar mänsklig 

interaktion med ett konstverk, inleder stycket för att sätta tonen för temat. 

 

2.3.1 Myten om Narkissos  

 

Dorian Gray upplever sig vid ett glädjefyllt första möte att se sitt självporträtt som den sanna 

reflexionen av sig själv: ”A look of joy came into his eyes, as if he had recognised himself for 

the first time”.52 Lyckan är mycket lik den som Narkissos upplever vid synen av sin reflexion 

på vattenytan. Tavlan speglar dock kanske inte så mycket en fullkomlig sanning som Basils 

subjektiva syn på den unge mannen, färgad av känslor. Men Gray tar till sig porträttet som 

sannare än en spegelbild. Han gläds triumferande vid synen av de vackra attributen, och snart 

ser han dem även hos sig själv. Ännu mer triumferar han vid upptäckten av att han får behålla 

dem, medan tavlan inte får det. Flertalet gånger placerar han en spegel jämte porträttet, i dess 

accelererande korruption, och begrundar med hånfullhet kontrasten: ”[he would stand] 

looking now at the evil and ageing face on the canvas, and now at the fair young face that 

laughed back at him from the polished glass. The very sharpness of the contrast used to 

quicken his sense of pleasure.”53 Scenariot med Gray, placerad simultant framför en spegel 

och sitt målade porträtt är en mise en abyme, en replika i miniatyr, av en av narrativets 

genomgående frågeställningar. Ska livet eftersökas i konst eller verklighet, i vilken av dem 

finner vi sanning? Åter igen uppvisar Wilde sitt mästerliga sätt att vända, vrida och leka med 

förutfattade meningar. Men ju mer korrumperat porträttet blir, desto mindre kan eller vill 

Gray identifiera sig med det. Niclas Johansson beskriver i The Narcissus Theme from Fin de 

Siècle to Psychoanalysis: Crisis of the Modern Self den alieneringsprocess från porträttet som 

vår moderna Narkissos, Dorian Gray, upplever. Johansson skriver (om ett flertal narrativ, The 

Picture of Dorian Gray inräknat, därav pluralformen) att: ”we are here faced with Narcissuses 

                                                      
52 Wilde 1891, s. 35. 
53 Wilde 1891, s. 150. 
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who do not recognize the image or who find in it not an idealized version of themselves, but a 

debased one […] it reinforces the sense of otherness and sometimes tends toward the 

production of Doppelgänger”54 Tavlan fungerar med andra ord som en dubbelgångare; det 

gotiska motivet från Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde går igen. Dorians självporträtt, 

som vid första anblick alstrar fåfäng lycka och igenkänning likt hos Narkissos, är nu ett 

främmande motiv som skapar en tudelad självbild. 

 Även i The Goldfinch ser vi den splittrade protagonisten kämpa med att etablera 

en självbild. På sätt och vis sällar sig Theo Decker till skaran av Johanssons moderna och 

omvända Narkissosfigurer. Han har det svårt att veta vem han är, och har få ställen att vända 

sig till för att lista ut det. Decker är, precis som Gray, en ensam, rot- och familjelös 

protagonist vars stora källa till hemhörighet och identifikation är konsten. Från en tidig ålder 

bär han ”The Goldfinch” med sig. Den etablerar gradvis sin roll som en fast punkt i en i övrigt 

relativt rörig tillvaro. Den blir hans sigill, hans symbol. Steglitsan är inget porträtt av en 

människa, men den kan ändå fungera som en narcissistisk avspegling. Decker kan identifiera 

sig med den. Han ser inte bara det allmänmänskliga i fågeln, han ser också något djupt 

personligt om sig själv: ”[…] it’s hard not to see the human in the finch. Dignified, 

vulnerable. One prisoner looking at another.”55 Fågeln är fjättrad vid sin sittpinne så som han 

själv är fast vid sin egen trasiga tillvaro. De delar livsöde, Decker och steglitsan. På så vis blir 

det befogat att vidhålla konstens roll som människans spegelbild även för The Goldfinchs 

protagonist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54 Johansson 2017, s. 206. 
55 Tartt 2013, s. 777. 
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2.3.2 Myten om Wu Tao-tzu 

 

Orange in the middle of a table: 

 

It isn't enough 

to walk around it 

at a distance, saying 

it's an orange: 

nothing to do 

with us, nothing 

else: leave it alone 

 

I want to pick it up 

in my hand 

I want to peel the 

skin off […]56 

 

Margaret Atwood beskriver i sin dikt ”Against Still Life” en vilja att ingripa i konsten. Hur 

kan vi förhålla oss kallsinta eller inte beblanda oss med den? Vi måste känna den, vara 

delaktiga. Önskan om att ingripa i konsten finns också hos Sven Lindqvists Myten om Wu 

Tao-tzu (1967). Den berättar en märklig saga om en målare som lämnade sin tillvaro på 

jorden och klev in i en tavla. ”Den kinesiske konstnären Wu Tao-tzu stod en dag under 

Tangdynastien och betraktade en väggmålning som han just hade slutfört. Plötsligt klappade 

han i händerna och tempelporten öppnade sig. Han gick in i sitt verk och portarna stängdes 

åter.”57 Myten om Wu Tao-tzu har en tematisk genklang i båda undersökningens romaner. 

The Goldfinch reflekterar över människans tendens att vilja äga och vara en del 

av tavlor. På många sätt är romanen en enda lång prövning i ämnet. Människor är delaktiga i 

ett konstverks liv genom att preservera det till nästa generation och genom att älska det. Men 

samtidigt är vår förgängliga existensform orubbligt separerad från ett konstverks tidlöshet. 

Hur kan barriären bräckas? I romanen talas det om Édouard Manet, den berömde franske 

målaren som ansåg det vara möjligt ”to know them deeply, inhabit them almost”58. Marcel 

Proust nämns också, och hans nedteckning av karaktären Odette i mastodontverket À la 

recherche du temps perdu (1913 – 1927). Odette är vid ett tillfälle mycket lik en 

                                                      
56 Margaret Atwood, ”Against Still Life”, The Circle Game, Detroit: Cranbrook Academy of Art 1964. 
57 Sven Lindqvist, Myten om Wu Tao-tzu, Stockholm: Bokförlaget Aldus/ Bonniers 1967, s.11. 
58 Tartt 2013, s. 845. 
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Boticelliflicka från någon av de sceniska freskomålningarna. Det beskrivs som att Proust har 

levt sig in i en Boticellifresk för att där hämta stoff till sin egen litterära värld: ”Proust was 

able to re-dream that image, re-shape reality with it, pull something all his own from it into 

the world.”59 De två exemplen demonstrerar att det inte bara går att utvinna något ur en tavla, 

men också att det går att leva sig in i konsten. Vad gäller Theo Decker och hans steglitsa kan 

han som trollbunden sitta långa stunder framför den utan att blinka. Till sist, efter enträget 

betraktande, tycker han sig kunna stiga in i tavlan: 

 

Taking it out, handling it, looking at it, was nothing to be done lightly. Even in the act of 

reaching for it there was a sense of expansion, a waft and a lifting; and at some strange point, 

when I’d looked at it long enough, eyes dry from the refrigerated desert air, all space appeared to 

vanish between me and it so that when I looked up it was the painting and not me that was real.60  

 

Att sträcka sig efter tavlan öppnar upp något för Decker, det lyfter honom nästan. Redan en 

simpel gest med hänsyftning till tavlan tillverkar en ingång till dess värld. Efter intensiv 

betraktelse, då ögonen blivit torra, försvinner till och med all rymd som står dem mellan. Och 

på något vis har Decker nu tappat sin förankring i den verkliga världen. Det tycks honom som 

att tavlan är verklig och inte han. 

Här är den intertextuella blinkningen till The Picture of Dorian Gray praktiskt 

taget oförneklig. Är Dorian Grays kropp, som vandrar obefläckad och oförändrad genom sitt 

liv, verklig? Är det inte så att det sanna jaget, det fysiska likväl som det metafysiska, finns i 

porträttet? Romanens mest avgörande ögonblick, den inledande scenen i Basils lummiga 

sommarträdgård, kan också osökt kopplas till myten om Wu Tao-tzu. Scenen demonstrerar 

inte bara en faustiansk djävulspakt och ett narcissistiskt uppvaknande, men också ett inträde i 

porträttet. Eller, rättare sagt, ett utbyte. Dorian Gray träder in i ramen och det penselmålade 

alter egot tar sig ut. Den förlösande slutscenen, när tavlan åter är ung och vacker och den 

fårade och föråldrade Gray ligger död på golvet, sluter cirkeln till den eleganta 

kompositionen. Gray kommer tillbaka ut, ordningen är återställd. The Picture of Dorian Gray 

utspelar sig i det narrativa utrymmet som skapas där emellan.  

 

 

 

                                                      
59 Tartt 2013, s. 845. 
60 Tartt 2013, s. 340. 
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2.4 … moraliskt korrumperande 

 

I uppsatsens fjärde och avslutande tema ska till sist tavlan betraktas som en potentiellt 

korrumperande faktor i protagonisternas liv.  

 Att undersökningens två huvudkaraktärer utför moraliska tveksamma dåd går 

inte att förneka. Dorian Gray vållar den före detta kärleken Sybil Vanes självmord och mördar 

sedan Basil Hallward. Theo Decker ligger hög och influensasjuk, inlåst på ett holländskt 

hotellrum efter en beväpnad konststöld. Men initialt är de två unga pojkar med sina liv 

framför sig. Helene K. Heineman påpekar i sin komparativa artikel ”David Copperfield and 

The Goldfinch: The Coming of Age Novel in Two Centuries” att The Goldfinch är en 

Bildungsroman, en uppväxtskildring och mognadsprocess. Även The Picture of Dorian Gray 

går att läsas som en Bildungsroman, enligt Johansson.61 Som genre konstitueras 

Bildungsromanen av en oerfaren individ som måste förvärva livets, i varierande grad, hårda 

lärdomar. Det hör också till genrens konvenans att problemen som huvudkaraktären stöter på 

löses mot slutet, allting slutar gott.62 För Theo Decker slutar historien också väl. Men i fallet 

Dorian Gray är upplösningen mörkare. Den unge dandyns Bildung misslyckas, den är 

”failed”.63  

Frågan hur mycket Dorian Grays porträtt kan betraktas som den avgörande 

degenererande influensen. Joyce Carol Oates skriver i ”’The Picture of Dorian Gray’: Wildes 

Parable of the Fall” att ”Dorian’s wickedness appears to be involuntary; he would not have 

exchanged his soul for eternal youth and beauty had not the artist, Basil, presented him with 

an utterly new, unrequested, and irresistable image of himself”.64 I Oates ögon utlöser Basil 

Dorian Grays ”fallparabel” genom att skapa porträttet inom de givna förutsättningarna för sin 

fåfänga dyrkan. Oates ser en stark koppling mellan undersökningens föregående tema, tavlan 

som människans spegelbild, och Grays moraliska missgärningar. Det är genom att dyrka 

pojkens fysiska attribut och genom att appropriera den mänskliga spegelbilden, och göra den 

till konst, som Hallward skapar en tragedi.65 Oates propagerar, i strid med Oscar Wildes 

företal, för konstnärens förmåga att vara omoralisk i sitt skapande. Hon tar inte i tillräcklig 

beaktan det dåliga inflytandet som Lord Henry Wotton har i sin hedonistiska uppmuntran, 

                                                      
61 Johansson 2017, s. 205. 
62 Encyclopedia Britannica, ”Bildungsroman”, 

http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/bildungsroman/79195, (2017-05-06). 
63 Johansson 2017, s. 205. 
64 Oates 1980, s. 421. 
65 Oates 1980, s. 421. 

http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/bildungsroman/79195
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som Hallward faktiskt sätter sig emot.66 Hon överväger heller inte tavlan som en autonom 

källa till Dorian Grays moraliska korruption. Men det beskrivs tydligt i romanen vad som 

påverkar Gray mest:  

 

Basil Hallward’s compliments had seemed to him to be merely the charming exaggerations of 

friendship. He had listened to them, laughed at them, forgotten them. They had not influenced 

his nature. Then had come Lord Henry Wotton with his strange panegyric on youth, his terrible 

warning of its brevity. That had stirred him at the time, and now, as he stood gazing at the 

shadow of his own loveliness, the full reality of the description flashed across him.67 

 

Av allt som försöker påverka Dorian Gray så är det tavlan som är mest potent. Inledningsvis 

berör den honom med sin ljuvlighet, men snart blir det istället en skräckinjagande effekt som 

träder i kraft. Målningen är ”something that had a corruption of its own, worse than the 

corruption of death itself – something that would breed horrors and yet would never die.”68 

Tavlan är en kraft i sig som genererar fruktan och omoraliska handlingar. Dess effekt på Gray 

behöver inte nödvändigtvis styrkas upp av utomstående faktorer och heller inte förklaras med 

hjälp av konstnären. Den är en autonom enhet, med vilken protagonisten har en personlig 

relation. Ibland är det till och med som om porträttet talar till honom och manar till illdåd. 

Mordet på Basil Hallward uppmuntras genom en viskning från målningens hånleende mun. 

Men samtidigt som tavlan är ett dåligt moraliskt inflytande fungerar den också som ett 

naggande samvete. Dorian Gray hade kanske kunnat förbli obrydd om inte tavlan hade varit 

en ständig påminnelse om de illvilligheter han gjort.”There were opiates for remorse, drugs 

that could lull the moral sense to sleep. But here was a visible symbol of the degradation of 

sin. Here was an ever-present sign of the ruin”.69 Det berättas vidare: ”For every sin that he 

committed, a stain would fleck and wreck its fairness […] The picture, changed or unchanged, 

would be to him the visible emblem of conscience.”70 Den är hans samvete, ett kvitto på 

                                                      
66 Niclas Johansson ser, i enlighet med mer sentida forskning (Gillespie 1996 och Liebman 1999), på Dorian 

Grays psyke som en tämligen tom arena där Lord Henry Wotton och Basil Hallward för en debatt. Johansson ser 

i deras meningsmotsättningar en koppling till Goethes Faust. Paralleller kan dras mellan Wotton och djävulens 

sändebud Mefistofeles samt mellan Hallward och den goda kraften, hos Goethe representerad av Gud. Även här 

är forskningen i övrigt enig med Johansson (s. 225). 
67 Wilde 1891, s. 36. 
68 Wilde 1891, s. 140. 
69 Wilde 1891, s. 114. 
70 Wilde 1891, s. 110. 
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omoraliska handlingar.71 Samtidigt är hans egna, mycket amatörmässiga, försök till att teckna 

också en demonstration av dåligt samvete. Efter att Dorian Gray har mördat Hallward kan han 

inte rita något annat än hans ansikte om och om igen. 

 Under temat 2.1 analyseras steglitsamålningens egenskap att frammana nostalgi 

och en längtan efter det förflutna för Theo Decker. Den tendensen går också att koppla till hur 

han hanterar sitt moraliska samvete; tavlan fungerar som en flykt. Att sitta och betrakta 

konstverket tillräckligt länge gör så att Decker tappar fotfäste med verkligheten, han tillåts 

försvinna iväg lite grann. Det talas upprepade gånger om en ”morphine lollipop”, ett 

smärtlindrande läkemedel som den skadade flickan Pippa får efter bombattentatet. När de som 

unga barn pussar varandra erfar han eufori och bedövning av den söta morfinsmaken på 

hennes läppar. Morfinklubban och dess effekt är en symbol för vad Decker strävar efter i 

livet: Primärt att döva obehag, sekundärt att söka lycka om det är möjligt. Konsten erbjuder 

honom detta i doser. Men samtidigt orsakar tavlan, precis som i The Picture of Dorian Gray, 

mycket elände för protagonisten. Att den i ett tumultartat manér gör inträde i livet är mycket 

determinerande, vilket Heineman håller med om.72 Dess fortsatta närvaro är heller inte 

lyckosam. Bara att ha den i sin besittning gör Decker paranoid, skräckslagen och ängslig. Han 

är ständigt rädd för att bli påkommen som tjuv av ovärderligt stöldgods. Man skulle kunna tro 

att förlusten av tavlan, när vännen Boris stjäl den av honom, trots allt skulle komma som en 

lättnad. Men istället ger sig Decker ut på en beväpnad kupp för att få den tillbaka. Frågan är: 

Vad är det som alstrar en sådan besatthet att Decker måste få tillbaka den till varje pris? 

 Anledningen är att konsten är beroendeframkallande. Den fungerar som en 

morfinklubba för båda romanernas protagonister. Även om respektive tavla orsakar mycket 

olyckliga livsöden kan varken Dorian Gray eller Theo Decker leva utan den. Under tidigare 

teman har analysen illustrerat den intima relationen mellan betraktare och tavla som präglad 

av tidlöshet, av en vilja att fly tillvaron och av narcissistisk fåfänga. Den relationen vill båda 

protagonisterna bevara till varje pris. På så vis driver det fantastiska som konsten erbjuder 

huvudkaraktärerna ner i en amoralitet som de kanske annars aldrig skulle hamnat i. 

                                                      
71 I båda citaten ovan är det ordet ”sin” som får illustrera det omoraliska som Dorian Gray har gjort. Utifrån 

Ronald Paulsons perspektiv i Sin and evil: moral values in literature går det dock ifrågasätta huruvida vissa av 

Grays handlingar som rubriceras som moraliskt klandervärda egentligen är det. En av Grays ”synder”, eller 

åtminstone starkt antydda sådana, är att han är tillsammans med män. I det viktorianska England, under stark 

påverkan av kyrkans sexualmoral och samhällets värderingar i stort, fanns ingen tolerans för homosexualitet. 

Paulson menar att Oscar Wilde skrev in mord i sin roman för att stå upp mot sexualförtrycket: ”To attach 

Dorian’s sin/evil only to sodomy must have seemed an acceptance of society’s laws, and so Wilde supplements 

this sin/evil with the more conventional acts of murder” (s. 200). 
72 Heineman 2015. 
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Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra tavlans inverkan och betydelse i 

Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray och Donna Tartts The Goldfinch. Undersökningen 

hade fokus på vad konst representerar för verkens två protagonister och hur den påverkar 

händelseförloppen i deras liv utifrån fyra teman: Tavlan som tidlöst objekt, undangömd, 

människans spegelbild och moraliskt korrumperande. Undersökningens metod var en 

illustrativ komparation, alltså en jämförelse av de två verkens lik- och olikheter utan att 

belägga dem med yttre orsakssamband. Avsikten var att baserat på komparationen av dessa 

tematiskt närbesläktade narrativ finna nya sätt att läsa dem. Komparationen utgick från att en 

text har förmåga att ge svar till en annan text från det förflutna, vilket omskrivs av Kjell 

Espmark i Dialoger.73 Undersökningen ämnade att med litterär ”dialogicitet” i åtanke granska 

hur dessa två ”framställningar över samma ämne” på olika sätt för dialog med varandra. 

 Analysen delades in baserat på de fyra teman genom vilka romanerna för dialog. 

Under tema 2.1 diskuterades tavlan som tidlöst objekt i kontrast till människans förgänglighet. 

Dorian Grays porträtt besitter den tidlöshet som den unge dandyn så djupt strävar efter. 

Önskningen om att tavelmotivet ska åldras i hans ställe går temporärt i uppfyllelse, men 

tavlans tidlöshet går aldrig i sanning att förvärva. I slutscenen är det åter människan som är 

föråldrad och korrupt, konsten oförändrad. Likväl har porträttet under merparten av The 

Picture of Dorian Gray en viktig roll att demonstrera progressionen av mänskligt åldrande. 

Det är dynamiskt, ständigt i rörelse under det narrativa förloppet. Rörelsen går att koppla till 

Anders Palms litteraturteoretiska begrepp arteakt. Sättet som porträttet förändras i takt med 

Dorian Gray går att koppla till hur ett konstverks betydelse definieras av den subjektiva 

tolkningens föränderlighet.74 Det går att utröna ett dialogiskt ställningstagande i hur The 

Goldfinch motsätter sig framåtrörelsen i dandyns dynamiska målning. Romanens holländska 

stilleben fryser fast ögonblick i tiden. Theo Deckers steglitsamålning har istället en förmåga 

att få tiden att röra sig bakåt. När Theo Decker tar fram sin tavla frammanas förskönade 

minnen från det förflutna. 

 Tema 2.2 jämförde hur protagonisterna gömmer undan sina tavlor från 

omvärlden och hur detta skapar en personlig intimitet i relationen dem emellan. Förhållandet 

till porträttet präglas av en besatthet att ha det nära tillsammans med en drivkraft att hålla det 

                                                      
73 Espmark 1985, s. 25. 
74 Palm 2002, s. 193. 
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gömt. Dorian Gray döljer sin tavla, och i utsträckningen sin egen moraliska korrupthet, bakom 

en förgylld läderskärm. Theo Decker täcker upp sin kanvas med enkla material associerade 

till hans mamma: gammalt tidningspapper och tejp. Att täcka upp innebär för Dorian Gray ett 

sätt att försöka glömma, medan det för Decker påminner. Vidare är The Picture of Dorian 

Gray och The Goldfinchs båda ekfrastiska romaner, de beskriver bilder genom text utan att 

inkludera själva bildmediet. Denna framställning förstärker temat om tavlan som undangömd. 

Avsaknaden av bilder till texten gör berättelsens lyskraft starkare. 

 Tema 2.3 avhandlade den symbiotiska relationen mellan en målning och 

människan som betraktar den. Analysen var indelad i två: Den första delen jämförde drag av 

Narkissos-myten i de två romanerna. Initialt tycks Dorian Gray vara en skräddarsydd 

Narkissos-replika, förtrollad av den egna skönheten. Men i och med att porträttet förändras 

upplevs det mer och mer vara som en främmande dubbelgångare. Även Theo Decker har en 

splittrad självbild och söker en avspegling av sig själv i konsten. Han finner den genom att 

relatera till fågelns fjättrade livssituation. Den andra delen av analysen söker efter drag av en 

annan myt: historien om konstnären Wu Tao-tzu som träder in i sin målning. När Dorian Gray 

yttrar sin önskan om att evig ungdom är det som om det sker ett utbyte: Det obefläckade alter 

egot från tavelduken passerar ut och den riktiga Dorian Gray kliver in i ramen. Också Theo 

Decker tycker sig kunna träda in i tavlan när han interagerar med den. Om den betraktas 

tillräckligt länge är det som om tavlan är verklig och inte han.  

 Tema 2.4 utredde tavlan som en korrumperande kraft i de två protagonisternas 

liv. De är båda unga pojkar med hela livet framför sig när respektive konstverk gör inträde i 

tillvaron. De konsekvenser som sedan följer är direkt härledbara till inträdet. Dorian Grays 

porträtt är en autonom källa till depravation; både genom dess initiala smickrande effekt och 

den senare skräckinjagelsen. Steglitsans blotta närvaro gör Theo Decker paranoid och ängslig. 

Men trots allt elände har båda huvudkaraktärerna en stark drift att behålla tavlan i sitt liv. Den 

är som en drog, en ”morfinklubba”. De olika kvaliteterna som framhållits under tidigare 

teman skapar sammanlagt en så tilldragande karakteristik att ingen av protagonisterna vill 

släppa tavlan ifrån sig, dess dåliga inverkan till trots. Konsten har intagit en så pass stor del av 

del av deras liv och identitet. 

 Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray och Donna Tartts The Goldfinch 

adresserar samma, mycket specifika, tematik i beskrivningen av tavlans funktion. Den 

dialogiska kopplingen mellan dem har i undersökningen illustrativt belagts. Undersökningens 

värde ligger i dess landvinning av nya perspektiv för hur de två verken kan läsas. Det finns 

potential för vidare forskning om dessa fyra teman hos ekfrastiskt beskrivna tavlor inom den 
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litterära världen. Intressant vore att granska den ekfrastiska tavlan utifrån gotisk litteratur, 

exempelvis en kroniskt linjär studie från de rörliga porträtten i Horace Walpoles The Castle of 

Otranto (1764) fram till Edgar Allan Poes noveller (bland annat The Oval Portrait (1842)) 

och The Picture of Dorian Gray. The Goldfinch skulle med fördel kunna jämföras vidare med 

modernare ekfrastiska verk så som Tracy Chevaliers Girl With a Pearl Earring (1999) och 

Katie Wards Girl Reading (2011), exempelvis utifrån konstens roll i en Bildungsroman. 
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