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S V E N  L I N N É R

Om den litteraturhistoriska komparationen

Grundtypen för en litteraturhistorisk komparation synes vara mycket enkel. Sche
matiskt kan den beskrivas så, att forskaren lägger två texter bredvid varandra 
framför läsaren, pekar på dem och väntar att läsaren skall utropa: Huru lika! 
Hur slående!

Som illustration vill jag först anföra två komparationer från Anton Blanck. 
I en berömd uppsats sammanställer han Narkissos-myten i Rydbergs Den siste 
athenaren med en av Schillers filosofiska skrifter. Efter en kort inledning återger 
Blanck Rydbergstexten i dess helhet, och skriver sedan:

Läser m an  o m edelbart efter detta  Schillers sig ti ll  K ants h is to riefilo so fi m ycket in tim t 
an slu tan d e  uppsats »Etwas über d ie erste M enschengesellschaft nach dem  L eitfaden der 
m osaischen U rkunde» , kan  m an  icke undgå a tt göra några  ganska frap p an ta  och n ära  
tillh an d s  liggande observationer, som p å  det m est övertygande sätt visa, a tt Schiller både 
i tanke- och stilavseende spelat en  m ycket stor ro ll vid den rydbergska m yt-u tläggn ingens 
tillkom st. Jag  an fö r (m ed kursiveringar) de viktigaste ställena hos Schiller: (4: 2 10).

Här följer ett långt citat från Schiller, och därpå en ny kommentar av Blanck:
[— ] E tt n ä rm are  stud ium  av de båda tex terna visar oss sålunda, a tt hela  det första  och 

största  p a rtie t av R ydbergs u tläg g n in g  anslu ter sig så n ära  och in tim t ti ll  Schillers u p p 
sats, a tt det p å  flera  p u n k te r  rö r sig om  trogen  översättn ing , m edveten  e ller om edveten, 
och a tt dessutom  hela  tankegången  i detta  parti, där R ydberg  ta lar om  m änniskosläk te ts 
m oraliska  u tv eck lin g  från  in stin k tliv e t i naturens sköte ti ll  det m edvetna k u ltu rliv e t i 
dess högsta fo rm er, v isar en k lar paralle llism  till Schillers h isto riefilosofiska och m o ra 
liska u p p fa ttn in g  u n d er hans spekulativa storhetsperiod  p å  1790-talet. [ . . . ]  (4: 211 f.)

De rader som särskilt nära överensstämmer kursiveras, exempelvis hos Ryd
berg: »menniskan var fullkomlig såsom planta och djur», och hos Schiller: »Als 
Pflanze und Tier war der Mensch also vollendet.» I övrigt har Blanck emellertid 
inte funnit en närmare kommentar erforderlig; den intima anslutningen är ju,

Jag vill uttala min tacksamhet till prof. K. Marc-Wogau, som tagit upp denna studie till be
handling på sitt seminarium.
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som han framhåller, uppenbar. Det är tillräckligt att presentera texterna, och 
Blanck kan sedan övergå till att dra vissa slutsatser ur den likhet han varit den 
förste att observera.

En jämförelse avslöjar i detta fall nästan ordagranna överensstämmelser. Så 
förhåller det sig inte med den sammanställning Blanck i sin bok om Geijers 
götiska diktning företar mellan Vikingen och ett parti ur Macphersons Ossian, 
»Berrathon». Texterna skiljer sig här mycket starkt i flera avseenden — Vi
kingen är sålunda skriven på regelbunden vers, Berrathon på rytmisk prosa etc. 
Likväl är också här en närmare kommentar överflödig. En svensk läsare, för
trogen med Geijers dikt, känner omedelbart igen vikingastämningen när han 
konfronteras med Berrathon. — Det heter hos Blanck:

D en  stora lin jen  i »V ikingen», havets o än d lig h e t och den fram brusande  u n g d o m sk ra f
ten  i sin fria, g länsande färd , h a r M acpherson  red an  anat, och G ei jer g rep  och gestaltade 
denna stäm ning . För a tt belysa deras inbördes fö rhå llande  skall jag  t i ll  sist endast anföra  
e tt ställe u r »B errathon», som  G eije r ty d ligen  älskat och läst. Ingenstädes stå de varandra  
närm are , ingenstädes f in n er m an  v ik in g a-stäm n in g en  hos M acpherson  m er påtag lig . 
Ossian sjunger om  e tt ungdom säventyr: »O ur joy was g rea t on  th e  ro llin g  sea. W e  often  
half-unsheathed  ou r swords. [ . . .} »  (3: 387 f.)

På de sidor som föregår detta stycke har Blanck anfört och kommenterat 
paralleller från andra Ossiantexter, påpekat att Geijer själv anger Ossian som 
källa till en annan av sina dikter etc. Sammanställningen med Berrathon är 
med andra ord utomordentligt väl förberedd, och den kommer som krönet på 
en lång argumentering. Men man bör observera att det här inte är fråga om en 
logisk slutsats, utan om ett utpekande av egenskaper för vilka läsarens upp
märksamhet i förväg har skärpts. Verifikationen av det forskaren vill visa, näm
ligen att här föreligger en relevant likhet, ligger väsentligen i läsarens bekräf
tande reaktion.

I sin bok om Edith Södergran karakteriserar Gunnar Tideström den poetiska 
stilen i en grupp dikter i debutsamlingen. Ur en av dikterna, Skönhet, citeras 
ett stycke, och »verstypen» beskrives därefter som rimlös, utan musikalitet, med 
massan av associationer sammanhållen av en genomgående stilfigur: anaforen. 
»Urkällan» till den så karakteriserade stilen — för vilken de samtida recensen
terna var helt oförstående —  är tydlig, Whitmans ’katalogstil’ (9: 117). Edith 
Södergran har själv nämnt Whitman i ett brev, och hänförelsen för honom var 
vid denna tid utbredd över hela Europa. Därtill kommer att Edith Södergran 
»mycket väl kunnat få impulser på indirekt väg» genom många europeiska 
diktare. Från en av dem, Maeterlinck, anför Tideström ett diktutdrag; däremot 
citerar han inte Whitman själv. Slutligen berörs den whitmanska stilens sam
band med andra förhållanden i Edith Södergrans dikt, vilka företer ganska litet 
av överensstämmelse med Whitman:

D e w hitm anska s tild ragen  i Skönhet sam m anhänger m ed  poem ets stäm n in g  och tanke. 
V isserligen  h a r ju  d ik ten  e tt h e lt an n a t tem p eram en t än  W a lt W h itm a n s  —  sprödare, 
snabbare, flickak tig t nyckfu llt, m ed tv ära  övergångar, d jä rva  an titeser och graciösa, o v än 
tade sidosprång. M en den h a r dock sam tid ig t n å g o t  av den v ita le  p an te istiske  kosm os- 
älskarens livsberusn ing , hans frö jd  över verk lighetens o än d lig t v äx lande rikedom . D en  
livskänslan  är knappast van lig  hos den sjuka och ensam m a E d ith  Södergren. { ...}  (9: 118)

Den komparativa situationen är tydligen här inte lika enkel som i de fall jag 
nyss anfört. Edith Södergrans dikt påminner endast i vissa avseenden om Whit-
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man, och Tideström understryker att den uttrycker ett för honom främmande 
temperament. Vad skaldinnan hämtat från honom är framför allt en sak, stilen, 
och det är likheten på denna punkt Tideström vill framhäva. Han gör det genom 
att återge ett citat, inte från Whitman själv utan från en annan diktare som full
följer traditionen från honom. Varför så sker, diskuteras inte, men man kan 
anta att skälet är just det främlingskap varom kommentaren talar. Syftet är ju 
inte att göra en »total» jämförelse, utan endast att visa på en partiell ehuru be
tydelsefull likhet. Genom kommentarer och citering görs alltså ett selektivt 
utpekande. Jag tror metoden med en liknelse kan beskrivas så, att man under 
mikroskopet lägger två preparat som på många sätt är varandra olika men i 
vilka man fyllt i likartade mönster. Man har med denna metod längre väg att 
gå än i de fall där det nästan räcker att presentera texterna; preparaten behöver 
där inte »behandlas». Likväl är slutresultatet som man eftersträvar detsamma: 
läsarens igenkännande »Ja visst!». — Ingen läsare torde heller i detta fall kunna 
tveka om att Whitman för Edith Södergran varit »den stilistiska urkällan».

En långt driven selektion vid utpekandet av de jämförda texternas egenskaper 
är särskilt vanlig, när det gäller en litterär och en filosofisk text. Ofta har man 
här att göra med utsagor av så olika slag att de kan sägas tillhöra skilda språk 
— det ena diskursivt, abstrakt, objektivt; det andra emotivt, expressivt, konkret. 
(Givetvis är det ej alltid så. Språken flyter ofta in i varandra, eller diktaren och 
filosofen byter tunga. Men det är vanligt att avståndet är stort.) Jag väljer här 
ett fall där filosofens språk har en utpräglat litterär färgning, men där forskaren 
ändå har gjort genomgripande översättningar, nämligen Blancks konfrontation 
av Vikingen med den schillerska lekteorin, framställd i Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen. Efter ett citatspäckat referat av Schillers avhandling 
(samt av Geijers egen skrift om inbillningskraften) förs äntligen Vikingen in i 
bilden med följande ord:

G eijers starke, tap p re  u nge  v ik ing  är en natu r varelse m ed denna ren h e t och in teg rite t 
än n u  kvar i själen. H ans liv  te r sig för åskådaren som en g lad  och överlägsen, r ik  lek. 
[..·] (3: 356)

Dikten kommenteras och citeras ytterligare, varvid Schiller dock endast nämns 
så till vida att det heter att i några gei jer ska formuleringar är o »schillerska före
ställningar icke avlägsna» (ibid.). Hela diskussionen samlas upp i en karakteristik 
av dikten i termer som tydligt anknyter till Schiller, likväl utan att hans skrift 
åberopas:

B öljornas liv  är en  lek  av fria  krafter, en sym bol för sinnets gränslösa fr ih e t i det 
estetiska tills tån d et, och n ä r v ik ingen  styr u t på  den väldiga, s tänd ig t spelande v idden , där 
»w inden w exlar sin  lekande gång», b lir  också hans eget liv  t i ll  en  lek, som  lösgör a lla  
bu n d n a  k ra fte r in o m  h onom  och för åskådaren skapar in trycket av en m änn iska  i fu llaste  
m ått av u n g  k ra ft och skönhet. (3: 357.)

Det framgår av mitt referat att argumentationsföljden här är en annan än i 
Blancks ovan anförda sammanställning av Vikingen och Ossians Berrathon. Kom
mentarerna ledde där fram till en konfrontation av diktarnas ord, medan här 
slutstadiet är forskarens ord. Säkert är det inte fråga om en betydelselös gruppe
ring som lätt kan ruckas. I fallet Schiller-Geijer gäller nämligen att original
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texterna knappast kan konfronteras direkt; de är alltför olikartade. Forskaren 
ger därför en karakteristik av Geijers hjälte i löst schillerska termer, och kan 
på det sättet övertyga betraktaren om att konceptioner som är uttryckta på helt 
skilda sätt egentligen täcker varandra ganska väl. Det synes alltså att kompara- 
tionens syfte och resultat också här är att föra fram läsaren till ett bekräftande 
igenkännande. Man torde schematiskt kunna säga att vad som sammanställes i 
ena fallet är diktarnas texter (mer eller mindre »preparerade»), i andra fallet 
forskarens referat och karakteristiker av diktarnas texter. Det är uppenbart att 
riskerna för glidningar och vilseledande omtolkningar är stora, när man kommer 
så långt bort från originalen.

Jag vill ytterligare anföra två exempel från en uppsats av Staffan Björck om 
Heidenstams dikt Jairi dotter. I marginalen till den egentliga studien görs där 
några påpekanden om Heidenstams betydelse för senare konstnärer, särskilt La
gerkvist. Därför att Björck yttrar sig så summariskt som han gör, kommer han 
att ge ett slags konturskarpa miniatyrexempel på de två ytterlighetsfall jag 
berört, det ena där komparationen bygger på direktcitat från diktaren, det andra 
där den bygger på forskarens referat. — Släktskapen mellan de båda diktarnas 
ålderdomslyrik framhålles av Björck på följande sätt:

[— ] M ånga av frids- och gam m alm an sstäm n in g arn a  i A fto n la n d  h a r to n fa ll g em en 
sam m a m ed N y a  d ik te r  både i fj ärrp ersp ek tiv e t tillb ak a  m o t jo rd e liv e t och fram åt m ot 
evigheten . —  V em  h ar skriv it dessa rader: »D är v an d ra r fjä rran  p å  b låa  stigar / m ed  h u 
vud k rö n ta  av s ilverk ronor / gestalter höga som  in g en  skådat — »? (2: 154.)

Med de första raderna ringar Björck in ett gemensamt område för diktarna, 
men sin tyngdpunkt har hans komparation i frågan om författarskapet till de 
citerade raderna. Närheten i stämning och stil bekräftas av den ovisshet eller 
tvekan som han anser sig kunna förutsätta hos läsaren.

Att Jairi dotter även haft betydelse för Lagerkvists prosaverk Det eviga leen
det visas endast genom angivandet av ett centralt gemensamt motiv; diktarna 
själva kommer här inte till tals. Efter att ha påmint om rytmiska impulser som 
från dikten utgått till vissa diktare, skriver Björck:

[— ] M en också m ed  den  d järva g en o m b ry tn in g en  av vanda re lig iösa  fö restä lln in g ar är
Ja iri d o tte r  e tt verk  som lever vidare. Så i [---------------] . Så i D e t  e v ig a  lee n d e t, där det p å
ny tt försiggår en v ä ld ig  fo lk v an d rin g  genom  dödsriket m o t gudom ens tron . A tm o sfä r
sk illnaden  är stor: L agerkvist är ju  H eidenstam s m o tp o l i m ycket, m en  h an  är också a rv 
tagare. [ . . . ]  (2: 154.)

Formuleringen är i all sin korthet raffinerad. Orden om »en väldig folkvandring 
genom dödsriket mot gudomens tron» är otvivelaktigt giltiga för båda texterna, 
men de tål näppeligen att ändras och kan inte utan svårigheter utfyllas. »Gudo
men» kan exempelvis inte utbytas mot »Gud»; det skulle gå väl för sig i Lager
kvists fall, men vara helt oriktigt för Jairi dotter. Bakom det abstrakta »folk
vandring» döljer sig skaror av mycket olika utseenden, och vandringen leder till 
upplevelser som hör hemma i artskilda religiösa sfärer. Etc. Björck har fixerat 
ett gemensamt mönster som avtecknar sig mot väsentligen olika bakgrunder. Av 
hans ord framgår att han har skillnaden fullt klart för sig. Å andra sidan kan 
ingen som känner texterna tveka om att den likhet Björck påvisar är ytterst
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betydelsefull. Att fälla ett helhetsomdöme som gör rättvisa åt båda dessa för
hållanden torde inte vara lätt.1

*

Jag övergår nu till att diskutera nästa »stadium» i den litteraturhistoriska 
komparationen, nämligen utnyttjandet av sådana likheter som man med samman
ställningar och kommentarer har påvisat. Schematiskt kan tre fall särskiljas. Man 
tolkar innebörden i en text; man anger ett ursprung till en text, och man preci
serar textens ställning med avseende på dess representativitet.

Först om texttolkningen. — I sin bok Myt och bild anför Nils Afzelius en 
rad textställen där Döden hos Bellman uppträder med båge och pilar. Därefter 
skriver han:

N ä r m an  efter a lla  dessa citat läser den  kända  stro fen  i A ld rig  en  Iris (Ep. 54), så 
löper m an  in g en  fara a tt m issförstå raderna  om  tu rtu rd u v an ,

Som i ro  : | | :
M id t b lan d  dödens p ila r bygt sitt bo.

D e t h a r em elle rtid  G . L junggren  g jo rt, n ä r h an  skriver: »F örm odligen m enas h ä r tå r 
p ilar. (1 :4 9 .)

Alla Afzelius’ exempel är hämtade från Bellman själv, dvs. komparationen är 
begränsad till ett och samma författarskap. Bilden av dödens pilar framställs 
emellertid minst av allt som Bellmans egen uppfinning. Den har varit en fast 
kliché, och det förefaller nästan vara en lycklig tillfällighet att man kan visa på 
en enskild förebild till Aldrig en Iris:

[— ] D ödens p ila r  är en  så van lig  kliché a tt det kan  synas vara fö rsp illd  m öda a tt peka 
u t bestäm da stilfö reb ilder. M en  just i detta  fa ll är det m öjlig t. In led n in g ss tro fen  t i ll  
A ld rig  en  Iris är byggd p å  rem iniscenser från  fru  N ordenflych t. (1: 49 .)

1 Björck ger här exempel på en långt driven 
knapphet i beskrivningen av de litterära texter 
han jämför. Jag vill inskjuta en reflexion om 
utförlighet eller korthet i den litteraturhisto
riska karakteristiken  överhuvud. H ur summa
risk eller elliptisk kan man, med bibehållet 
vetenskapligt anspråk, göra en sådan karak
teristik, u r vilken m an sedan kanske drar vik
tiga slutsatser?

Framför allt är det nog helt enkelt en fråga 
om ekonomi. U tan en genomförd elliptisk tek
nik skulle en vanlig litteraturhistorisk fram 
ställning bli oform lig —  orim lig att skriva 
och outhärdlig  att läsa. Saken är alltså till en 
del av praktisk natur. (För Björck är det exem
pelvis fråga om en avslutande kommentar till 
en uppsats, som har sin tyngdpunkt i en in 
tern analys av Jairi dotter.) Men några distink
tioner bör här iakttas.

Den ena gäller läsaren. För initerade läsare 
—  i Björcks fall sådana som väl känner både 
Heidenstam och Lagerkvist —  kan det räcka 
med vad jag vill kalla några rubriker eller 
nyckelbegrepp. De kan på egen hand fylla ut 
rubrikerna, och ser därför omedelbart att på
ståendet är grundat. Med andra läsare är det 
inte så, de behöver en ordentlig demonstration

för att bli övertygade. Eftersom inte ens den 
vetenskapligt bildade publiken någonsin är en
hetlig i fråga om förkunskaper etc., måste man 
kompromissa. Skriver man efter vissas m ening 
alltför summariskt, behöver det inte bero på att 
man ej har mer att säga, utan på att m an fel- 
bedömt sina läsare eller ansett det oundvikligt 
att lämna några av dem i sticket. Ett generellt 
tillfredsställande skrivsätt torde alltså inte 
kunna tänkas.

Men ett krav är här avgörande. Man måste 
kunna fylla ut sina förkortade formuleringar. 
I vissa fall kunde m an rentav tänka sig att 
läsaren begärde en sådan utfyllnad, innan han 
kritiserade författaren för brist på dokumenta
tion.

Skillnaden mellan å ena sidan kritik och 
essayistik, å andra sidan litteraturvetenskap lig
ger väl till en del i det elliptiska skrivsättets 
dominans på det förra området. D är kritikern- 
essayisten är i stånd att expandera sina korta 
uttalanden till en fullständig och väldokum en
terad demonstration, kunde han emellertid sä
gas vara en dold vetenskapsman. Först när han 
inte förmår göra det, tillhör han definitivt en 
annan kategori än denne.
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Om komparationen här tjänar till att korrigera en ren felläsning, utnyttjar 
Blanck sammanställningen av Schiller och Rydberg snarare till att ytterligare 
framhäva en redan känd innebörd:

D en n a  sam m anstä lln ing  och belysning av en m ycket cen tra l p u n k t hos R ydberg  synes 
m ig  alldeles bek räfta  vad N ilsson  drager u t som  slu tresu lta t u r sin analys av R ydbergs 
spekulation  i d ik t och filosofiska studier: a tt hans åskådn ing  är n ä ra  besläktad  m ed  T e g 
nérs, a tt hans p la ton ism , liksom  föregångarens, ta r fo rm  av en  sund, p rak tisk  k u ltu r
idealism . (4: 212.)

Blanck tar emellertid också fasta på avståndet mellan Rydbergs Narkissosmyt 
och Schillers. Hans ord är en påminnelse om att en komparation även har en 
negativ aspekt, som kan vara inte mindre intressant än den positiva:

O m  sålunda hela  den rydbergska m yten  och dess to lk n in g  sam m anhålles av en m ycket 
schillersk tankegång , rym m es d ä ri dock även idéer som hava m in d re  m ed den schillersk- 
kantska speku lationen  a tt göra, och sam m anstä lln ingen  m ed Schiller synes m ig  m ö jlig 
göra e tt u tlösande i analy tisk t syfte av dessa m om ent. (4: 213.)

Ur den likhet han påvisat drar Blanck slutsatsen att Rydberg förmodligen har 
hämtat uppslaget till sin tolkning av Narkissosmyten hos Schiller. »Min sam
manställning härovan synes mig också kunna berättiga en hypotes att Rydberg 
från Schiller fått uppslaget till sin originella tolkning av Narkissosmyten.» 
(4: 212.) En sådan slutsats torde för nästan varje litteraturhistoriker te sig själv
fallen. Det vanliga är ju att man eftersträvar att komma fram till ett liknande 
påstående om en — mer eller mindre säker — påverkan. För många torde 
själva begreppet »komparativ metod» i sig själv implicera ett sökande efter på
verkningar. Det besläktade men negativt färgade uttrycket »påverkningsforsk- 
ning» är en påminnelse härom.

1 det komparativa »idealfallet» stöder yttre och inre kriterier varandra. I 
Strindbergs Mäster Olof används t. ex. vardagsrealistiska smådrag i teckningen 
av historiska personer på ett sätt som mycket tydligt erinrar om Shakespeare. 
Uttalanden av Strindberg själv bekräftar att han haft Shakespeares dramer till 
förebild för sin teknik att »skildra historiska personer, även hjältar, at home, 
intimt». Vi vet också att han tog intryck av Georg Brandes’ berömda uppsats 
om Hotspur, där just detta drag framhäves.2 Emellertid skulle säkerligen Shake- 
spearepåverkan ansetts uppenbar, även om inte några uttalanden av Strindberg 
om saken hade förelegat. Å andra sidan — med ett djärvare tankeexperiment — 
om »Shakespearedragen» inte funnes i dramat, skulle man nog inte tala om på
verkan enbart med stöd i dessa uttalanden. Likhetskriteriet framstår därför som 
nödvändigt på ett annat sätt än de yttre kriterierna. Blanck bryr sig heller inte 
om att ta upp frågan om Rydbergs Schillerlektyr. Det är nog för honom att visa 
på likheten, och den i och för sig tillåter honom att framställa påverkan som 
sannolik.

Bakom ett påstående av sådan art kan man urskilja tanken att det är osanno
likt att två så lika företeelser uppträder oberoende av varandra. Rydberg »måste» 
helt enkelt ha påverkats av Schiller; annat vore osannolikt eller rentav orimligt.

2 Strindbergs egen formulering i Öppna Lamm, Strindbergs dramer, 1, där också be-
brev till Intima teatern. Här anförd efter roendet av Brandes framhålles. (6: 108.)
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(Liksom när man på gatan möter två människor lika varandra som bär: de 
»måste» vara syskon eller åtminstone släkt.) Generellt torde gälla att det är ett 
sådant »måste» man åberopar (naturligtvis jämte andra skäl), så snart man med 
hänvisning till likheten mellan två texter hävdar att ett kausalsammanhang före
ligger. Argumentet, som jag vill kalla osannolikhetsargument, är ett av huvud
argumenten i den komparativa metoden.

Orsaksfaktorer av annan typ än litterära intryck — biografiska och psyko
logiska förhållanden, sociala och politiska händelser etc. — har hittills förbigåtts. 
I alla de litteraturhistoriska arbeten som jag anfört har man räknat också med 
sådana faktorer. Blanck, den mest utpräglade komparatisten, fäster exempelvis 
stort avseende vid den upplevelse av havet som Englandsresan skänkte Gei jer. 
Han gör emellertid inget försök att väga de olika slagen av faktorer mot var
andra. Det enda man kan säga med säkerhet är att båda typerna av förklaringar 
för Blanck är oundgängliga. En sådan inställning kan kallas representativ. En 
forskare kan visserligen låta bli att behandla vissa aspekter, men det är en prak
tisk fråga och betyder inte att han nedvärderar dem. Om den komparativa meto
den gäller sålunda att den, hur mycket som än kan förklaras på andra vägar, 
oundgängligen måste finnas med i en fullständig beskrivning av ett diktverks 
förutsättningar. De orsaker eller vissa av de orsaker man påvisar med denna 
metod har med andra ord karaktären av nödvändiga. — Jag övergår så till att 
diskutera några fall, där det komparativa orsaksresonemanget är något mer kom
plicerat än i fallet Schiller-Rydberg.

Likheten mellan två texter kommer i nytt ljus, om det kan visas att texterna 
inte är unika. Jag har ovan refererat några komparationer, där enskilda texter 
eller författarskap erbjuder »slående» likheter som kunde synas tillräckliga (näm
ligen på det komparativa planet). Dock har vederbörande forskare inte förenat 
påpekandet av dessa likheter med en sådan pretention. Berrathon-poemet erinrar 
sålunda omisskännligt om Vikingen, men det gör också andra partier i Ossian- 
dikten, och man kan därför inte påstå att Geijer på ett avgörande sätt influerats 
just av Berrathon; Blanck tycks heller inte vilja hävda något sådant. Whitmans 
stil föregriper otvivelaktigt Edith Södergrans, men detsamma gäller om Whit- 
manlärjungar som Maeterlinck. Tideström säger därför inte att Edith Södergran 
påverkats av Whitman själv, i stället talar han om »Whitmantraditionen»; 
distinktionen är betydelsefull. Afzelius meddelar visserligen att en dikt av fru 
Nordenflycht synes ha varit en direkt förebild för Bellmans Aldrig en Iris, men 
den spelar inte någon roll vid förklaringen av uttrycket »dödens pilar». Avgö
rande är här en kliché, så vanlig att det är överflödigt att exemplifiera den. I fall 
som dessa hänvisar man alltså inte till en enskild text (Berrathon) eller en en
skild författare (Whitman, fru Nordenflycht), utan till en grupp (tradition, typ 
etc.) av texter eller författare.

Belysande för alternativet en enskild text eller en större grupp texter som för
klaring är en diskussion om temat kärleken och döden som tvillingbröder, sådant 
detta tema uppträder i skalden A. A. Grafströms på sin tid mycket uppskattade 
dikt Platos dröm (tryckt november 1820) och i Tegnérs (sannolikt kort därefter 
tillkomna) Nattvardsbarnen. Grafström har själv i en anmärkning hänvisat till 
Lessings avhandling Wie die Alten den Tod gebiidet. Tanken att Tegnér i sin 
tur fått uppslaget från Grafström framfördes redan i samtiden av Franzén och
6 - 6 1 1 5 4 0 3 7  Sam laren 1960
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har i modern tid tagits upp av Albert Nilsson. Vad jag kallat osannolikhetsargu- 
mentet framträder i hans ord mycket tydligt:

Så vitt jag kan se, är det uteslutet, att Tegnér icke är beroende av Grafström. Det av 
Grafström åsyftade stället i Lessings avhandling innehåller icke idén, att Kärleken och 
Döden är o två förvillande lika tvillingbröder. Tegnér överensstämmer icke med Lessing 
utan med Grafström, som på grundvalen av den korta passagen om den omtvistade an
tika figuren skapar en ny myt. Det är alldeles otänkbart, att tvänne svenska skalder obe
roende av varandra och nära nog samtidigt skulle med uppslaget hämtat ur Lessings av
handling skapa samma myt. (7: 394; kurs. av A. N.)

På ett annat ställe heter det kort och gott att Tegnér »tvivelsutan» fått upp
slaget av Grafström (7: 249).

Mot säkerheten i Albert Nilssons påstående har senare en annan forskare, Carl 
Fehrman, energiskt opponerat. Det ifrågavarande motivet är, menar han, inte så 
enastående som Albert Nilsson gör gällande, och dennes tes om påverkan är 
därför »lätt att gendriva» (5: 87). Först och främst var det för all romantisk 
spekulation näraliggande att förbinda kärleken och döden. Atterbom har också 
flera år före Grafström i en dikt framställt dessa gestalter som tvillingbarn. Vi
dare har forskare och diktare alltid —  »åter och åter, under skilda tider» (ibid.) 
— lockats till »liknande kombinationer» inför de antika avbildningarna av fac
kelbärande genier (här anför Fehrman som exempel namn långt senare än 
Tegnérs, och citerar Per Hallströms novell Thanatos). Etc. Jag vill formulera 
det fehrmanska argumentet så: Likheten med Grafström är inte specifik, och 
Tegnér kan precis lika väl ha inspirerats från annat håll. Man skulle därför 
kunna tänka bort Grafströms dikt ur bilden, utan att man fördenskull behövde 
tänka sig Tegnérdikten annorlunda eller —  alternativt —  som oförändrad men 
komparativt oförklarad. Motsvarande gäller inte om Schillers betydelse för Ryd
berg. Vi kan inte gärna föreställa oss Narkissosmyten i Den siste athenaren 
utan att också förutsätta Schillers skrift. —  Ifall någon ville försvara Albert 
Nilssons uppfattning mot Fehrmans angrepp, finge han rimligen gå på den 
linjen att det i fråga om Grafströms dikt föreligger en särskilt stor eller kvali
ficerad likhet med Nattvardsbarnen, medan de av Fehrman anförda texterna 
endast erbjuder rätt allmänna paralleller. Ett sådant påstående borde rimligen 
åtföljas av en fördjupad komparativ analys.3

Av de anförda exemplen torde framgå att likhetsargumentet fungerar olika, 
beroende på hur det kopplas ihop med andra argument. Om endast två texter, 
a och b, finns att jämföra, är likheten mellan dem ett starkare skäl för att anta 
påverkan från b till a, än om det finns många texter att ta hänsyn till.3a I det se-

3 Ytterligare andra skäl anförs. A lbert N ils
son betraktar sålunda det kronologiska förhål
landet som ett argum ent utöver likheten. A tt 
—  som han håller för sannolikt —  N attvards
barnen skrivits just i månaden efter publiceran
det av Platos dröm, kan inte gärna bero av en 
slump. Detta förhållande diskuteras överhuvud 
inte av Fehrman. H an fram håller däremot, vid 
sidan av de komparativa synpunkterna, att te
mat hör organiskt samman med hela diktens 
innebörd, liksom med Tegnérs psykologiska 
upplevelsetyp, i vilken kärlekens och dödens 
sfärer ständigt berör varandra. —  Jag tar här

bara upp likhetsargumentet. Jag har heller 
ingen anledning att gå in  på andra forskares 
diskussion av frågan.

3a H ur en författare flyttas från centrum 
till periferin i påverkningsdiskussionen, kan 
studeras i Inge Jonssons lysande avhandling, 
Sw edenborgs s kap els edrama. D e Cultu et 
A m ore D ei. En studie av m o tiv  och in tellek 
tuell m iljö , 1961. Medan Lamm betraktade 
Paradise Lost som en viktig källa för det 
svenska skapelsedramat, anför Inge Jonsson 
ett överflöd av för Swedenborg mer näralig
gande texter där han kunnat häm ta samma in-
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nare fallet har man svårare att hävda att den avgörande eller viktigaste impul
sen utgått just från b. Man kan överhuvud inte säga vilken enskild text som 
betytt mest. Det innebär att man vid komparationen inte pekar ut en viss text b, 
utan i stället en klass b. Av någon eller några texter inom denna klass är a på
verkad. En sådan klass kan till sin omfattning vara ganska obestämd (en tradi
tion, rentav en språklig kliché eller en »kombination» som uppträtt »åter och 
åter»), och man kan vara oviss på vilka punkter en författare haft kontakt med 
den. En »obestämdhet» i dylika avseenden är emellertid inget skäl att säga att 
en text är i mindre grad komparativt förklarad. (Jag förutsätter att forskaren 
demonstrerar texternas likhet med samma omsorg i båda fallen. Självklart är 
också att vederbörande författare skall ha läst klassen tillhörande texter — eller 
kunna ha läst dem —  lika väl som den enskilda text man i det förra fallet hän
visar till.) Om en ökad historisk kunskap medför att en viss förklaring mister 
i värde emedan man funnit andra lika goda, kommer ju inte fördenskull den 
studerade textens tillkomst att te sig mer mysteriös. Mer abstrakt kan saken 
uttryckas så, att satsen »Om inte b, så inte a» har samma giltighet, när man 
avser en eller flera texter inom klass b, som när b betecknar en enskild text. 
Kausalrelationen är inte svagare i det förra fallet än i det senare.

Jag har hittills nästan uteslutande sysslat med sådana fall, där en författare 
inte av yttre omständigheter varit förhindrad att läsa de verk som jämföras med 
hans egna. Det händer emellertid inte sällan att även texter av sådant slag be
rörs i en komparation. De kan ha legat utanför vederbörandes litterära synfält, 
eller de har skrivits eller publicerats senare än de alster som de liknar. Blanck 
konstaterar sålunda att likheterna mellan Geijers Vikingen och Byrons »Corsair» 
är »ganska frappanta» —  detta oaktat Byrons dikt är av senare datum och å 
andra sidan Geijer naturligtvis varit alldeles okänd för den engelske skalden. Den 
avgörande motiveringen för en sådan sammanställning ger Blanck själv i en 
följande rad, med en visserligen mycket försiktig formulering: »De {likheterna} 
varsla i viss mån om gemensamma inspirationskällor.» (3: 383.) På liknande 
sätt —  ehuru parallellen onekligen är långsökt, från år 1900! — synes Fehr- 
man, när han återger Hallströms ord om Thanatos och Eros, vilja exemplifiera 
en tradition som även sträcker sig bakåt i tiden, bortom Tegnér. Med anknytning 
till diskussionen om Tegnér och Grafström kan förhållandet uttryckas så: Albert 
Nilssons uppfattning att det är »otänkbart» att Platos dröm och Nattvardsbarnen 
skulle vid samma tid och i samma land uppträda oberoende av varandra, har 
visserligen ifrågasatts genom företeendet av andra paralleller. Men fortfarande 
kvarstår det som »otänkbart» att likheten inte skulle tyda på ett viktigt beroende 
— nämligen av gemensamma förutsättningar. Allmänt kan sägas att jämförelser 
med sådana verk som legat utom en författares räckvidd, kan tjäna till att fram
häva orsakssammanhang som annars kanske skulle skymmas av mer näraliggande 
förklaringsgrunder.

Det är ganska vanligt — särskilt i översiktliga framställningar —  att man 
påvisar paralleller till ett verk, utan att man alls eller mer än flyktigt diskuterar 
beroendeförhållandet. Så gör även forskare som är metodiskt mycket medvetna.

spiration. Också beträffande M ilton själv på- källor, utan snarare söker »klarlägga den in-
m inner Jonsson om att en nyare forskning tellektuella miljö, i vilken Miltons skapelse
inte i första hand strävar att påvisa enskilda epos tillkommit» (s. 40).
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Jag tar åter ett exempel från Tideströms Södergranbok. I analysen av diktsam
lingen Septemberlyran (1918) betonas att de uttryck för en oerhörd självhävdelse 
som vissa av samlingens dikter rymmer, inte endast vittnar om en psykologisk 
särart, utan också om skaldinnans tillhörighet till en litterär tradition:

In trycket av något p a to log isk t i E d ith  Södergrans d ik tn in g  m inskas om edelbart högst 
väsen tlig t, om  m an  gör k la rt för sig a tt både tro ts ig  självhävdelse och en  t i ll  det kosm iska 
v idgad  jagkänsla n ära  nog  var en  trad itio n  i en betydande del av den  någ o t ä ld re  och 
sam tida europeiska d ik tn in g en . O lo f E nckell h a r e rin ra t om  Stefan G eorges oerhörda  h ö g 
hetsansp råk  som  k onstnär och siare och den sjä lv fa llen h et m ed  v ilken  h an  sveper sig i 
k u n g lig  p u rp u r. V ilh e lm  E kelund  är in te  räd d  a tt an tyda det o än d lig a  avståndet m ellan  
sig själv  och p ro fan u m  vulgus. B alm on t [ . . .}  (9: 18 9 .)4

Så följer en dryg halvsida om de ryska diktarna Balmont, Severjanin och Maja- 
kovskij. På liknande sätt förbinds litet längre fram den arkaiserande stilen i 
Septemberlyran med en europeisk strömning:

D et arkaiserande, höga, k ra ftfu lla  språket [ . . . ]  kom m er väl n ärm ast från  Z ara th u stra  
m en  är i viss m ån  karak teristisk t också fö r en  a llm än n are  stiltendens. Jag  syftar p å  den 
s tröm ning , som i känsla av civ ilisa tionens an d lig a  u rv a ttn in g  och d e t v an liga  litte rä ra  
språkets fö rsvagning, v ille  skapa en  k onst lika  h elig , stark, e lem en tär som  den  v a rit i 
p rim itiv a re  tidsåldrar. [ . . .}  (9: 197.)

Här namnges först som exempel sju något äldre diktare; därefter heter det:
[— } D en n a  s trö m n in g  fick nya tillflö d en  genom  krigsårens apokalyp tiska  upplevelser, 

in trycket av ku ltu ren s b an k ru tt och d ä ru r sp ru n g en  bot- och förnyelsevilja. N ästan  a lld e 
les sam tid ig t m ed E d ith  Södergrans Sep tem berlyran , R osenalta re t och F ram tidens skugga 
fick den i svensk litte ra tu r sådana inbördes o lika u ttryck  som  P är Lagerkvists p rim itiv t 
sakrala Sista m än n isk an  och K aos, H ag ar O lssons gam m altestam en tlig t färgade K v in n an  
och nåden  och R. R. E klunds av T ag o re  in fluerade , h ö g tid lig t lyriska p rosabok  Jo rd a lta re t. 
(9: 197 f.)

De paralleller som anförs på de citerade sidorna har tydligen flera olika upp
gifter. En gäller själva tolkningen av den södergranska texten. Genom hänvis
ningen till den litterära miljö i vilken skaldinnan diktat får hennes ord om den 
oerhörda jagkänslan en annan innebörd, än lästa endast som personliga doku
ment. Tideströms syfte synes här klart. Svårare är att urskilja i vad mån han 
velat utpeka influenser på Edith Södergran från de diktare han nämner. Om en
dast en av dem, Zarathustras diktare, sägs uttryckligen (låt vara med en lätt 
reservation: »väl närmast») att han påverkat henne. Om några andra meddelas 
att hon har uppskattat eller i varje fall känt till dem. Tar man hänsyn till boken 
i dess helhet, finner man också att Tideström anser Edith Södergran ha tagit in
tryck av flera av de uppräknade författarna, och man kan tänka sig att han 
menar att så varit fallet även i här berörda avseenden. Å andra sidan får vi

4 Att Tideström genom anförandet av ett 
komparativt material avvisar en ensidigt psyko
logisk tolkning, innebär ju inte att han för
söker göra något slags proportionell avvägning 
(varom ovan, s. 81) mellan artskilda faktorer, 
endast att han fordrar plats för båda. Jämför 
hans eget sammanfattande omdöme:

»[—] Litterära inflytelser, patetisk nietz- 
scheansk livssyn, berättigad konstnärlig själv

medvetenhet, av sjukdomen stegrade storhets
föreställningar, mer eller mindre medveten 
avsikt att tala så att det skulle väcka genljud, 
ungdomstrots med desperat galghumor i — 
det är omöjligt att alltid avgöra proportio
nerna mellan de olika beståndsdelarna i 
skaldinnans skiftande sinnesstämningar.» (9: 
190.)
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beträffande tre av dessa diktare (Brezina, Buber, Kilpi) ingenstans veta om Edith 
Södergran läst dem, ännu mindre hur hon kan ha bedömt dem. Beträffande La
gerkvist framgår på annat ställe i boken att hon starkt ogillat honom. Hagar 
Olssons och R. R. Eklunds böcker slutligen kom ut året efter Septemberlyran. 
En påverkan från de diktare Tideström räknar upp framstår alltså som i mycket 
varierande grad sannolik, och i ett par fall är påverkan utesluten. Om avsikten 
att anföra litterära influenser sålunda på enskilda punkter är oklar, är det å 
andra sidan tydligt att Tideström räknar med en påverkan på Edith Södergran 
från »en tradition i en betydande del av den något äldre och samtida europeiska 
diktningen», »en allmännare stiltendens», en »strömning». Här anförs en kom
parativ förklaring med hänvisning till en klass av texter.

Den rikliga exemplifieringen fyller emellertid ännu en funktion. Genom att 
visa bredden av den tradition Edith Södergran tillhör, framställer Tideström 
henne ju som representativ för en viktig tendens i Europas moderna litteratur
— en upplysning av centralt historiskt intresse. De huvudtyper av komparation 
som jag inledningsvis angav — eller de olika sätt att utnyttja »sådana likheter 
som etablerats genom en komparation» — finns sålunda alla företrädda på de 
sidor i Södergranboken som här citerats.5

Beträffande komparationens »representativa aspekt» vill jag påpeka två saker.
— Hithörande utsagor synes alltid förutsätta ett kausalresonemang, även när 
ingenting sägs därom. När man framställer en diktare som representativ, menar 
man ju att den tendens som han företräder och som kanske sträcker sig långt 
utom hans synhåll, är bestämd av gemensamma förutsättningar, bottnar i en 
gemensam historisk situation etc. Så vitt jag förstår, brukar man i andra fall inte 
tala om en tendens eller strömning eller tradition. (Det hindrar inte att man med 
utbyte kan studera likartade fenomen som inte står i något sådant beroende. Man 
hänvisar då exempelvis till allmänpsykologiska förhållanden; så när man forskar 
i »arketyper». Då är man emellertid utanför det metodiska område som här 
diskuteras.)

Representativitetssynpunkten är av intresse också för de texter man vid en 
komparation betraktar som influerande, dvs. »källorna» för den diktare man 
studerar — för Blancks del alltså inte Vikingen, utan Ossian. Historikerns första 
uppgift är att söka fastställa vilka texter en författare — säkert eller sannolikt
— har läst; från dem kan det vara tal om påverkan. Men även om dessa in
fluenser synas fullt tillräckliga som komparativ förklaring, går man gärna ännu 
ett steg och tecknar en bredare bakgrund. Schematiskt innebär det att man till 
sitt påstående om påverkan från text b till text a fogar en upplysning angående 
b:s ställning som unik eller som representativ för en klass av likartade texter 
(exempelvis en populär och spridd genre). Distinktionen är uppenbart av stort 
historiskt intresse. Dess innebörd framträder också, om man gör det hypotetiska 
antagandet att vederbörande ej känt texten b. I det förra fallet skulle vi då ha 
svårt att föreställa oss att han alls kunde ha skrivit sitt verk så som han faktiskt 
gjorde. I det senare fallet däremot har vi ingen svårighet att tänka oss, att han

5 Ofta förenas konstaterandet att en dikt Vikingen (3: 383 f.). Ett i samtiden föga känt
gestaltar exempelvis ett europeiskt tema med verk kan naturligtvis i detta perspektiv fram-
en värderande jämförelse. Så hos Blanck betr. stå som tidens mest betydande.
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kunde ha stött på ett annat exemplar av en typ som i hans miljö var rikt före
trädd.

*

Så några kompletterande anmärkningar.
För tydlighetens skull må först understrykas, att min undersökning alls inte 

berör den komparativa skolans ställning inom litteraturvetenskapen, en skola 
som blomstrade särskilt under seklets första decennier; dess väl främste före
trädare i Sverige är Anton Blanck. Man kan hävda att anhängarna av denna 
riktning haft en benägenhet att driva den komparativa metoden alltför långt 
och fästa för stort avseende vid dess resultat, till förfång för andra aspekter. 
Hur därmed förhåller sig, är emellertid här ovidkommande. Jag talar nämligen 
om den komparativa metoden i en mer elementär mening, sådan alla forskare 
— oavsett skolor och fraktioner — tillämpar den, så snart de överhuvud jämför 
ett litterärt verk med ett annat och hävdar att en diktare tagit intryck av en 
annan.

Litteraturhistorikernas sätt att uttrycka »komparativa förhållanden» är oerhört 
mycket mer skiftande än som framgår av det fåtal exempel som här anförts. 
Uppfinningsförmågan är stor, när det gäller att finna vaga och undvikande for
muleringar som inte ger besked, huruvida man menar att en påverkan föreligger 
eller med vilken grad av säkerhet man påstår att så är. I många fall har skri
benten förmodligen inte gjort sig reda för innebörden av sina ord. Mitt syfte 
har emellertid inte varit att kartlägga detta mycket omfattande »komparativa 
språkbruk», hur givande en sådan studie än kunde vara. Vad jag velat göra är 
att beskriva några grundläggande tankemodeller, som jag menar fungerar i kom
parativa utsagor överhuvud, både när dessa utsagor är illa uttryckta och när de 
formuleras enkelt och klart.

Många frågor anmäler sig för en fortsatt metodisk diskussion. En gäller lik
hetsupplevelsens värde som verifikation. Jag tror nämligen det är mera sällan 
man kan säga att litteraturhistorikern vid en komparation kort och gott visar 
på »samma sak» i olika texter, och jag föreställer mig att han själv i allmänhet 
inte har den pretentionen; därtill är känsligheten för särskiljande nyanser alltför 
uppdriven i branschen. En annan fråga är den, hur man skall bestämma pålitlig
heten av sådana referat eller karakteristiker som ofta ingår i en komparation. 
Det gäller dels om återgivandet av tankegångar —  och här är en jämförelse 
med praxis hos idéhistoriker och filosofer motiverad — , dels också om innebör
der av annat slag, exempelvis en stämning, en inställning etc. I de fall slutligen, 
där en likhet mellan litterära texter eller mellan karakteristiker av sådana texter 
anses etablerad, återstår frågan hur en sådan likhet skall värderas. Finns här 
några regler efter vilka man kan väga lika mot olika och därmed bestämma hel
hetsomdömet?

En annan fråga, som jag till sist i korthet vill beröra, gäller arten av den 
psykologiska problematik som är förknippad med komparationen. —  Självklart 
är att varje uttalande om en litterär påverkan förutsätter ett psykologiskt skeende 
hos den påverkade diktaren. Man tänker sig att han på något sätt stimulerats 
av sin lektyr och att intrycken medverkat i hans eget litterära skapande. Huru
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vida han själv varit medveten därom eller inte, är i sammanhanget en fråga av 
underordnad betydelse.6

Ett uttalande om påverkan handlar därför — principiellt sett — om två 
skilda saker, dels om läsupplevelsen och skapelseprocessen hos en författare, dels 
om den dikt han skapat. Ord som påverkan (påverkningar) och influens (in
fluenser) synes också kunna syfta åt båda dessa håll. Ofta talar emellertid forska
ren bara om de litterära texterna. Vad han har att säga om dem »täcker» ganska 
väl allt han skulle kunna säga om författarens upplevelse, och det finns ingen 
anledning att ta omvägen över den. Varför skulle sålunda Blanck tala om Ryd
bergs person mer än han gör (med helt allmänna uttalanden om att Rydberg 
fått uppslaget hos Schiller och varit väl förtrogen med dennes tankevärld)? Vad 
som därutöver kunde sägas om Rydberg är ju inte annat än vad som direkt kan 
utläsas ur hans ord, nämligen att han fäst sig vid vissa formuleringar och tanke
gångar i Schillers skrift eller liknande. Då är det ju bättre att helt enkelt peka 
på dessa ord och tankar i Narkissosmyten.

Man bör emellertid erinra sig att det kan vara så, att dikten speglar endast 
litet av en författares upplevelse eller speglar den på ett helt annat sätt än 
genom »likhet». I sådana fall finns skäl att åtminstone ställa frågan om påverkan 
på författaren själv och inte bara på hans dikt. Jag vill förtydliga vad jag menar 
med ett exempel från Lagerkvist. Att han fängslats av Heidenstams framställ
ning i Jairi dotter av en folkvandring genom evigheten, är en förutsättning för 
Staffan Björcks ovan citerade ord om att dikten »lever vidare» i Det eviga leen
det. Det kan emellertid antas att Jairi dotter påverkat Lagerkvist mer än så, och 
på sådant sätt som ej kan utläsas av Det eviga leendet. Heidenstams dikt har 
nämligen också sammanställts med ett annat verk av Lagerkvist, dikten »I själens 
gränder» (i Vid lägereld, 1932);7 där tecknas, liksom hos Heidenstam, mötet 
med en kosmisk moder. Dikten är betydligt senare än Det eviga leendet, men 
man kan tänka sig en påverkan i liknande riktning redan i en dikt som ligger 
Det eviga leendet nära i tiden, »Jag lutar mig trygg mot himmelens bröst» 
(i Kaos, 1919). Dessa påverkningar kan ingalunda kallas säkra, men det är här 
inte avgörande. Det räcker att de illustrerar möjligheten att Jairi dotter har satt 
sådana spår i Lagerkvists fantasi som inte skymtar i Det eviga leendet, men som 
fördenskull inte kan kallas mindre väsentliga.

Svår att urskilja i en författares verk är också den negativa påverkan som en 
annan diktare utövat på honom. Ändå är revoltören naturligtvis påverkad av 
dem han revolterar mot, men ser man det i hans verk, är det kanske inte på lik
heten utan på olikheten. (En son försöker ju inte likna den far han gör uppror 
mot, och den mest synliga effekten av Jakobs brottning med Gud vid Jabboks 
vad var en lam höft.) Ett enda exempel får räcka. Av Tegnérs brev framgår att

0 Ibland vittnar diktarna själva om betydel
sen av sådana intryck; så Strindberg när han 
i ett ovan i texten anfört citat talar om sin 
ungdoms läsning av Shakespeare. I andra fall 
är de förmodligen okunniga om hur starka in 
tryck de tagit, eller de bestrider att sådana in 
tryck spelat större roll. Så Verner von H eiden
stam, när han i ett uppmärksamm at tal i 
Svenska akademin ville framställa diktarna som 
»ofta, dess bättre, tanklösa och obelästa varel-

ser». Mot denna Heidenstams uppfattning po
lemiserar Blanck i sin uppsats om Narkissos
myten.

7 G unnar Tideström i Lyrisk tidsspegel. Om 
Lagerkvists beroende av Heidenstam uttalar 
han sig ytterst försiktigt: » [ . . . ]  Heidenstams 
Jairi dotter, som väl för övrigt inte kan ha 
varit utan betydelse för den lagerkvistska dik
tens konception». (10: 185 f.)
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han själv betraktat sin dikt Sången som en protest mot fosforisternas »sjukliga 
och skeva åsikt av konsten». »Det sentimentala har jag i all min levnad hatat 
dödeligt.»8 Tydligen har motviljan mot tidens sentimentala diktning stimulerat 
Tegnér att skriva Sången — denna lovsång till diktens hälsa — , och han har i 
psykologisk mening varit påverkad av sina fiender. Om litteraturhistorikern 
ändå drar sig för att här tala om »påverkan», bör han emellertid veta att han 
då använder ordet i en snäv mening, inskränkt till de fall där likhet föreligger. 
Detta fastän det måste stå klart för den som vill göra sig en allsidig bild av de 
litterära intryckens roll vid tillkomsten av dikt, att lika inte alltid skapas av 
lika.

Påverkan som psykologisk företeelse och som litterär företeelse kan sålunda 
vara mycket olika saker, och dikten ger i sådant fall en snäv eller förvriden bild 
av diktarens upplevelse. I åter andra fall kan emellertid den viktiga poängen som 
inte bör glömmas vara just den att dikten verkligen ganska troget speglar denna 
upplevelse. Jag tänker på ett fall av den typ att ett par rader i en dikt uttrycker 
en tanke som forskarna vill föra tillbaka på någon filosof. Det kan vara så att 
diktaren ivrigt studerat filosofi; det gäller exempelvis om Gei jer. Men det kan 
också vara på ett annat sätt, och det är det fallet jag här avser. Skalden har 
aldrig tillägnat sig eller ens uppfattat mer av filosofens åskådning än just det 
tankefragment som syns i hans dikt. Det betyder att dikt och upplevelse täcker 
varandra till den grad att en idéhistorisk behandling av dikten blir nästan över
flödig, eller i varje fall starkt reduceras till sin betydelse. Jag tror att det är så i 
många fall, men det kräver sin egen undersökning och jag vill här endast peka 
på möjligheten. Vad jag önskar understryka är det allmänna förhållandet att vi 
vet föga om de psykologiska skeenden som vi förutsätter när vi talar om litterär 
påverkan, och att de slutsatser om dessa skeenden som vi kan dra av de i dikten 
synliga spåren är osäkra.

8 Tegnérs brev 21 jan. 1819 till C. P. Hagberg. (8: 380.)


