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annan inspirationskälla, nämligen Frances Den röda liljan, där det på tal om den sinn
liga kärleken (den enda stora och den enda starka kärleken) sägs: »Den är bunden vid 
köttet och vid köttets själ. Allt annat är blott sken och bedrägeri.»

Avhandlingen visar, som jag redan tidigare konstaterat, att dess författare är kunnig 
i innanläsning, vilket får fattas som beröm. Han har dock en gång blundat, nämligen 
när det på s. 230 om en spegel nämns, att den »måste antas ha speglat deras kärleks
möten för sju år sedan.» Resonemanget fortsätter s. 231, men scenanvisningen i dramat 
ger på denna punkt full klarhet: Lidman »ser in i spegeln, som gömmer på den älskades 
bild och på syner från de längesedan gångna åren».

I not till s. 28 (s. 309) tar förf. Söderberg i försvar mot Bööks anklagelse för själv
upprepningar i lättjans tecken. Han hade lika gärna kunnat citera vad Söderberg själv 
redan 1895 skrev om Levertin, nämligen hur högt den diktare, som upprepar sig själv, 
står över alla dessa dygnets potpourrister, som icke äga något själv att upprepa. Detta 
verkar nästan som ett Söderbergs försvarstal i förskott —  när de citerade orden skrevs 
hade han kanske ännu inte börjat på med sitt litterära förstlingsarbete, Förvillelser.

#

Avhandlingen ger ett i vissa delar nytt och nyanserat porträtt av dramats titelroll men 
också av Gustav Känning. Det skulle inte förvåna, om Reins specimen ledde till ett nytt 
uppförande med delvis ändrad uppfattning av rollerna. Beträffande dramats upphovsman 
får man — delvis genom brevutdrag och inblickar i Söderbergs »kronologi» —  nya 
aspekter. Det psykologiska porträttet i första avsnittet vågar man visserligen inte riktigt 
tro på. Desto väsentligare är den gripande bild förf. ger av Söderberg åren före och 
under tillkomsten av Gertrud. Det var en handfull intima vänner till Söderberg, som 
på sin tid kände till namnet på hans älskade, Maria von Plåten. Ehuru parterna sökt 
sopa igen spåren har vi —  ska vi säga gudskelov? —  genom Levertins åtgärd att trots 
brevskrivarinnans krav icke bränna hennes brev fått vidgat perspektiv på Söderbergs 
liv och verk. Det har i pressen och man och man emellan talats om indiskretion och 
det vanliga rotandet i en författares privatliv, men nyktert betraktat har Reins forsk
ningar givit väsentliga aspekter utan att skada. (Att han delvis kanske överbetonat Maria 
von Plåtens roll för vissa drag i Gertrudgestalten må vara honom förlåtet.) Förf. har 
gått till verket med psykologiskt intresse, god kombinationsförmåga, skarpsinnig slut- 
ledningskonst parad med den takt som det ställvis känsliga materialet kräver. Han har 
lyckats få ett väsentligt bidrag att stödja sig på genom Johan Landquists brev —  i själva 
verket en fulländad essä —  om Maria von Plåten, som ända upp i hög ålder bibehöll 
sin ungdoms charm och nobla levnadskonst.

Jag har till sist sparat den för en andreopponent självklara uppgiften att yttra sig om 
avhandlingens formella sidor. Inga väsentliga anmärkningar kan riktas mot litteraturför
teckning, hänvisningar och citat. Man kunde dock ha önskat en illustrationsförteckning, 
som skulle ha underlättat återfinnandet bl. a. av facsimilerade brev- och manuskriptsidor.

Denna monografi över Gertrud griper givetvis över andra verk, och upphovsmannen 
porträtteras vid skilda tidpunkter. Förf. har med sin analys av dramat och med sina ofta 
träffsäkra iakttagelser och tolkningar lagt en solid grund för all framtida Söderbergs- 
forskning. Vi kan genom slutkapitlet i Reins avhandling följa konstverkets födelse stund 
för stund (fast vissa förstudier och notiser inte längre finns i behåll). Vi kommer dramat 
så mycket inpå livet, som möjligt är, vi lär känna upphovsmannens personliga psyke, 
hans yttre förhållanden och hans litterära bakgrund —  men steget från alla premisser, 
förstudier och utkast till det färdiga konstverket är och förblir alltid ett under.

Herbert Frie dländer.

Erik Götlind: De oerhörda orden. Litteratur estetis ka och vetenskap steoretiska pro
blem. Scandinavian University Books 1961.

För estetiskt och vetenskapsteoretiskt relativt »oskyldiga» men litterärt känsliga läsare 
kan reaktionerna vid läsningen av docenten Erik Götlinds bok De oerhörda orden tänkas
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fördela sig längs en skala, där extremerna markeras av två vitt skilda omdömen, från ett 
affektutbrott inför språkligt svårtillgängliga begreppslekar i abstraktionens tunnaste luft 
till en djup respekt inför ärliga försök att ge precisa uttryck åt synnerligen komplicerade 
problem. Redan från början vill jag säga ifrån, att min egen värdering ligger nära den 
senare ytterligheten, den djupa respekten. Erkännandet måste dock kompletteras med ett 
beklagande av att framställningen lider av så stora språkliga svagheter. Författaren 
erkänner i sitt företal, att han saknar förmåga till livfull och obesvärad stilistisk elegans, 
och man inser snart, hur befogad den bekännelsen är: men att undvika rena språkfel och 
otympligheter förutsätter i och för sig inget stilistiskt mästerskap. Dessa genomgående 
brister är verkligen livligt att beklaga, eftersom de säkert skrämmer bort många läsare 
och ger ett enligt min mening helt felaktigt intryck av tungomålstalande.

Underrubriken Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem täcker mycket väl 
bokens disposition. Dess första avdelning, som i stor utsträckning består av tidigare 
tryckta uppsatser, behandlar vissa empiriska problem i samband med lyrik. Den första, 
Logik och poesi, förefaller mig minst värdefull. Man hade kanske väntat sig någon belys
ning av den åtminstone historiskt intressanta teori, som en gång framlades av Hans Lars
son i Poesiens logik, men det blir inte så. I stället gör författaren en i sig nyttig men 
en smula trivial utrensning av ett slappt språkbruk, användningen av ord som logisk, 
logik, motsägelse i betydelser som inte har med logikens forskningsområde att göra: en 
dikt säges vara »logiskt» uppbyggd, då man menar, att den konsekvent följer vissa gestalt
ningsprinciper. Men logiken uttalar sig om satser, inte om föremål eller personer. Möj
ligen kan detta inexakta ordval leda till missförstånd, men den risken torde vara måttlig. 
De båda följande uppsatserna, Något om komparativers emotionella funktion i lyrik 
och De oerhörda orden, är i stället så mycket mera fängslande. I den första av dem finns 
en rad fina iakttagelser från modern svensk lyrik —  Aspenström, Folke Isaksson, Linde
gren, Ekelöf —  av hur komparativuttryck i vid mening kan vara ett viktigt estetiskt 
element. Den empiriska estetik, utgående från fysiologiska och psykologiska fundament, 
som Götlind representerar, visar sig i detta fall som ett finkänsligt instrument. Tyvärr 
är han här, liksom i boken i övrigt, mycket njugg med historiska upplysningar till den 
fåkunniges orientering; Richards är den ende som åberopas, men han har ju många före
gångare i en äldre empirisk tradition, som det hade varit roligt att få något belyst.

Titeluppsatsen, De oerhörda orden, tar upp allmängiltighetsproblemet från en mycket 
stimulerande infallsvinkel. Det gäller diktarnas förhållande till sitt bland konstnärer 
unika arbetsmaterial, språket, orden, de trötta hundarna lockade till poetens tjänst, med 
Aspenströms bild. Med sin sfär av vardagsbrukets associationer släpar de in i diktskapan- 
det högar av bråte, som tynger konstnären till jorden eller i varje fall skymmer hans 
sikt. Men i denna uppsats är det inte den banala och dock så avgörande erfarenheten, som 
behandlas, utan de spår i »bildval och känsloanknytning» som diktarnas speciella för
hållande till orden, deras hatkärlek till stoffet kan tänkas sätta i deras verk, eventuellt 
till förfång för allmängiltigheten. I Lindegrens Augusti (Vinteroffer) urskiljer Götlind 
med känsligt sinne ett sådant spår i raden »orden tjudrade». Gentemot de övriga uttryc
ken för den spänningsfyllda friden i augustinatten framträder detta fasthållande av orden 
som alltför kraftladdat: »tjudrade» associerar till farliga krafter, till vilda djur. Valet 
av just detta ord blir begripligt mot bakgrunden av vad man i övrigt kan erfara av 
diktarens syn på orden vid läsningen av hans diktning, den oerhörda känslointensiteten 
vid hanterandet av det språkliga stoffet.

Den fjärde uppsatsen i denna första avdelning heter Sensibilitet för poesi och utgör 
närmast en skissering av ett empiriskt estetiskt forskningsprojekt. Målet för den före
slagna, begränsade uppgiften är att särskilja några relevanta faktorer i människors känslig
het för poesi, vilka skulle kunna undersökas med experimentalpsykologiska metoder och 
sedan utnyttjas för att fastställa en s. k. sensibilitetsprofil för de i försöket deltagande 
personerna. Innan sådana undersökningar utförts, är det svårt att ha någon mening om 
resultatens värde, men det förefaller högst ovisst, hur långt de kan generaliseras. Är 
uppslagen i denna uppsats framför allt av värde för specialister, så leder i stället andra 
avdelningens debatt av några vetenskapsteoretiska problem rakt in i svårigheter, som är 
centrala för all humanistisk forskning. Mest allmängiltig och mest smärtsam är väl den 
första, som under den anspråkslösa rubriken Något om orsakssatser öppnar vida perspek
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tiv. »Fältet av orsaker till en given människas handling i ett givet ögonblick är i det 
närmaste oöverskådligt.» Den satsen inleder uppsatsen. En skald A skriver vid en tid
punkt tx en dikt D. En litteraturhistoriker F försöker vid tidpunkten t2 fastställa »orsa
ken» till att A skrivit D vid tiden %. Han får reda på ett antal faktorer, som varit verk
samma vid tx: en stark läsupplevelse (px), ett försmått frieri (p2), en sjukdom (p3), en 
ekonomisk katastrof (p4) osv. i välkänd oändlighet. Men »fältet av orsaker» är i det 
närmaste »oöverskådligt», serien innehåller alltså en massa andra faktorer fram till grän
sen pn, och någon möjlighet att bestämt hävda px, p2 osv. som »orsak» till D finns 
följaktligen inte: de faktorer forskaren lyckats plocka fram kan vara helt irrelevanta.

Teoretiskt sett torde slutsatsen vara svår att komma ifrån, och litteraturforskningen 
borde —  i den mån så sker — snarast upphöra att påstå sig vara kausalbestämmande 
i denna mening. Inskränkningen är emellertid viktig i sammanhanget. Det är väl 
numera ganska sällsynt att finna oreflekterade påståenden av så schematisk karaktär som 
den ovan skisserade, och finns de, beror de troligen mera på språkets bristande precision 
än på forskarnas metodiska aningslöshet. Götlind är också medveten om detta, när han 
klagar över att det vardagsspråk vi alla tvingas använda inte är »orsaksneutralt», dvs. 
det ger oss ett oberättigat sken av att uttala kausalsatser när vi inte avsett det. Vad som 
i hans framställning kan upphäva den chockverkan, som den inledande tesen kan tänkas 
medföra, är nämligen, att det inom estetiska discipliner finns ett pragmatiskt berättigande 
för kausala påståenden av starkt hypotetisk art, vilka blott till sitt yttre ter sig som 
»riktiga» kausalsatser. Sådana hypotetiska satser betecknas visserligen som icke-vetenskap- 
liga, men de har ändå ett värde, därför att de bidrar att skapa den associationsbakgrund, 
som är nödvändig för att göra ett konstverk levande. Egentligen innebär väl detta inte 
mycket mera än en precisering av allmänt upplevda erfarenheter. Humanistisk forskning 
i traditionell betydelse, särskilt dess historiska och estetiska grenar, kan aldrig göra an
språk* på fullständig or saksbestämning utan får nöja sig med att, så långt forskarens 
sunda omdöme räcker, tålmodigt leta fram sannolikt relevanta faktorer och kartlägga 
fenomenens allmänna bakgrund: beskrivningen av det påträffade materialet måste göras 
så precis och samtidigt så associationsmättad som möjligt, en deskription som i sin språk
liga gestaltning tvingas att anlita begrepp av kausal karaktär utan att i strikt mening 
vara det. Självfallet innebär inte detta någon humanismens vetenskapliga bankruttför
klaring utan endast en självbesinning och en uppfordran till språklig vaksamhet.

Uppsatsen Biografi och psykologi berör frågan om huruvida biografier, särskilt över 
konstnärer, utgör väsentliga bidrag till psykologin som vetenskap. Svaret blir inte över
raskande negativt, men det betyder inte, att den biografiska vetenskapen utdöms. Förfat
taren syftar sålunda inte till att uttala sig om biografisk litteraturforsknings värde, vilket 
inte hindrar, att bistra sanningar i den stridsfrågan levereras i förbigående. Den tredje 
vetenskapsteoretiska uppsatsen, Inklädning, riktar sig däremot mera direkt mot vissa litte
rära forskningsmetoder, bl. a. sådana med biografiskt-psykologisk prägel. Termen inkläd
ning innebär, att en mängd data som hopsamlats från t. ex. en diktares liv och miljö och 
som avser att förklara hans verk, beskrivs med begrepp, som är hämtade från en viss teori, 
och att de relationer, som enligt denna teori gäller, också föreligger i det beskrivna 
fallet. Bland teorier, som ofta används för dylik inklädning, nämner Götlind marxismen, 
psykoanalysen, individual- och kompensationspsykologin.

Mot denna inklädningspraxis har författaren mycket vägande invändningar, även om 
han uppenbarligen förstår den mekanism, som driver forskare att tillämpa den: det beror 
ju på att de estetiska vetenskaperna inte själva kan prestera någon »överteori» till sitt ma
terials förklaring ur allmängiltiga lagar. Om vi håller oss till psykoanalysen, är det först att 
notera, hur Götlind undviker att uttala sig om denna teoris värde i sig: han intresserar sig 
här endast för dess estetiska användbarhet. I det avseendet blir hans omdöme förintande: 
»En inklädning i efterhand i psykoanalytiska termer av en persons situation (inte hans 
verk) med hjälp av en samling aldrig så säkerställda fakta om denna persons handlingar, 
yttranden, mänskliga relationer och ekonomiska och sociala status under en viss period är 
en parodi på vetenskapligt arbetssätt» (s. 92). Skälen till detta definitiva avvisande är 
flera. Avläsningssvårigheter är en viktig faktor, och därmed menas, att det är vanskligt 
att avgöra vad satser som innehåller de psykoanalytiska formlerna —  en mindre allvarlig 
kritiker än Götlind kunde frestas att använda ordet besvärjelserna i stället —  egentligen
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handlar om. Författaren betraktar en del av dem som tills vidare helt hypotetiska, andra 
som svävande mellan skilda betydelser. Det innebär, att den innebörd som en litteratur
forskare inlägger i termerna måhända stämmer med de populära föreställningarna men 
ingalunda med fackmännens tekniska språkbruk, mättat av associationer som en lekman 
aldrig kan få. Ett annat skäl är lika väsentligt, nämligen den i sig självklara iakttagelsen, 
att psykoanalysen bara gör anspråk på att kunna uttala sig om innehållssidan i ett dikt
verk. De formella, icke-föreställande element, som ofta är minst lika avgörande för dik
tens verkan, kan denna teori inte förklara. Förbiseendet av dessa inslag hör ju till de 
grundläggande svagheterna i den svenska litteraturforskningen, men de framträder ofta 
särskilt tydligt hos psykoanalysens lärjungar. Till sist menar Götlind, att termen förkla
ring inte alls bör användas för det som kan presteras med psykoanalysens hjälp, dels där
för att man kan misstänka teorin för att vara så beskaffad, att hur än dess material ser 
ut, kan det alltid bringas att överensstämma med teorin, dels därför att den kan upp
fattas som »en sinnrik kodifiering av terapeutiska regler» (s. 98); om man använder 
en dylik teori utanför dess egentliga användningsområde, vad slags förklaringar kan den 
då ge?

Det behöver måhända understrykas, att Götlind givetvis inte kan ha något att in
vända mot att psykoanalytisk terminologi används vid analys av diktverk, som tillkom
mit under direkta intryck från psykoanalysen. Vad han vänder sig mot är anspråken 
på att med denna teoris hjälp förklara uppkomsten av estetiska verk. Av taktkänsla eller 
filosofisk upphöjdhet har han avstått från att ge konkreta exempel; förmodligen litar 
han på att läsaren kan supplera sådant stoff själv. För den som i åratal värjt sig mot 
otaliga försök att ge psykologisk eller psykiatrisk inklädning åt en så oerhört komplicerad 
process som uppkomsten av den swedenborgska andevärlden känns det befriande att 
ta del av Götlinds argumentering. Men det bör väl också sägas, att han kanske är något 
för rigorös i sina renlevnadskrav. Man kunde möjligen tycka, att en biografiskt inriktad 
forskare må tillåtas att hypotetiskt beskriva sitt forskningsobjekt 1 termer lånade från en 
bestämd teori, bara han klargör vilka utgångspunkter han har: vetenskap i någon rimlig 
betydelse av ordet blir det inte, men kanske ett bidrag till att bygga upp diktverkets 
associationsbakgrund för vissa typer av läsare.

Boken avslutas med en omfattande och synpunktsrik men ytterst tungläst uppsats om 
Verifieringsproblem vid inkänning. Erik Götlinds arbete framstår för mig som ett själv
ständigt och värdefullt bidrag till den estetiska metoddebatten i vårt land, stillfärdigare 
än andra alster i genren, svårtillgängligt och stilistiskt otympligt men präglat av fin 
poetisk känslighet, sympatisk ärlighet och stort allvar. Det är en nyttig läsning för alla 
litteraturforskare som under suckan och vånda strävar att ge form åt sin svårfångade 
men tjusande materia, de oerhörda orden.

Inge Jonsson.
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