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Ö STEN  SÖDERGÅRD

Tendenser inom nutida fransk litteraturforskning

Det är en allmänt spridd uppfattning, som har rätt mycket fog för sig, att fransk 
litteraturforskning rullar vidare i gamla, kända hjulspår. Åtskilliga av de mest 
solida arbeten vars värde kommer att bli bestående inom den p s y k o l o g i s k 
b i o g r a f i s k a  forskningen, ger stöd åt en sådan uppfattning.

Av denna kortfattade framställning som avser att något belysa läget inom 
fransk litteraturforskning av idag, kommer det emellertid också att framgå att 
man prövar nya och andra vägar än de traditionella.

Till en början skall jag granska ett par arbeten som på ett signifikativt sätt 
representerar den officiella, akademiska litteraturforskningen. De belyser det 
gamla spelet mellan liv och dikt. De hör båda hemma inom romantiken; det 
ena behandlar kritikern Gustave Planche, det andra Madame d’Agoult. I båda 
fallen gäller att grunden och mer än så till dessa arbeten, utgöres av en enorm 
mängd otryckt material.

Maurice Regard, som skrivit avhandlingen om Gustave Planche, har lyckats 
ge en ytterst levande skildring av romantikens litterära klimat. Kritikern Planches 
förhållande till Buloz (som lanserade tidskriften la Revue des Deux Mondes), 
till Balzac, Sainte-Beuve och George Sand vars gunst han sökte, men inte vann, 
allt finns utbenat i minsta detalj. Det torde bli omöjligt att komplettera på någon 
enda punkt denna minutiöst utförda inventering av kritikern Planches liv och 
leverne. Men denna ambition har kommit att ge arbetet en svår slagsida. Det 
är den nackdel som lätt vidlåder denna art av undersökningar. Man söker för
gäves efter upplysningar som klargör kritikern Planche’s förhållande till de 
litterära doktrinerna. Denna lika viktiga som intressanta sida återstår att under
söka. Hela den väldiga och hittills opublicerade korrespondensen mellan Planche 
och hans samtida fyller en extra volym. Utan att tveka har utgivaren förklarat 
sig vilja nå ett lika fullkomligt resultat i konsten att kommentera en litterär 
korrespondens som mästaren i genren Bonnerot, utgivaren av Sainte-Beuves brev. 
Där kan han sägas ha nått sitt mål, ty den biografiska och bibliografiska kun
skapen som är enorm, har löst alla problem.

Ett annat omfångsrikt och till metoden traditionellt arbete behandlar La Com
tesse d’Agoult et son temps. Författaren heter Jacques Vier. När avhandlingen 
ventilerades vid Sorbonne räknade den 3 000 sidor i manuskript; i sin helhet 
kommer denna gigantiska studie att omfatta fem tryckta delar varav fyra redan 
utkommit.1

Om madame d'Agoult, med författarnamnet Daniel Stern, kan man ha olika

1 Tome I Armand Colin, 1955; Tome II Armand Colin, 1959; Tomes III et IV Armand
Colin, 1961.
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uppfattningar. Hon hör till den familj av litterata kvinnor som — i likhet 
med madame de Staël och George Sand för att bara ta ett par franska exempel 
— inte lyckades nå jämvikt i förhållandet mellan sitt känsloliv och sina in
tellektuella funktioner. På det personliga planet har hon förblivit en gåta; där
till har hon fängslat intresset då hon varit, från restaurationens sista år, fram 
till 1870 års krig, en orosande inom såväl litterära och musikaliska, som poli
tiska områden.

De franska litteraturavhandlingarna använder med förkärlek otryckt material. 
I det avseendet överträffar emellertid detta arbete allting tidigare. Bl. a. har 
det innehållsrika Charnacéarkivet i Versailles stått till författarens förfogande 
och i all synnerhet har flera familj earkiv —  t. ex. madame Daniel Olliviers — 
erbjudit orörda skatter. Jacques Vier har obehindrat kunnat ösa med skovel; 
resultatet har blivit en gigantisk fresk över Frankrikes litterära och politiska 
utveckling från 1830 till 1870. Denna undersökningstyps ofrånkomliga nackdel 
består däri att huvudpersonen, madame d’Agoult, krossas under det monument 
som rests till hennes ära. Man kan inte heller undgå reflektionen att det inte 
föreligger några rimliga proportioner mellan Daniel Sterns betydelse som för
fattare och den uppmärksamhet som hon ägnas.

Det är inte heller i Frankrike ovanligt att litteraturforskare också är goda 
stilister. I det avseendet är Jacques Vier oslagbar bland sina kolleger. Kritiker, 
även de i vanliga fall mest vresiga, har rent av jämfört arbetets stilistiska för
tjänster med ingen mindre än Prousts. Också Jacques Vier har lyckats med 
konsten att få den förlorade tiden att komma åter och leva.

Att det emellertid inom detta traditionella forskningsområde i metodiskt av
seende inte råder enbart stiltje, finns det också exempel på. Det är litteratur
professorn René Jasinski som förvånat och retat världen med ett omfångsrikt 
arbete, där han föresatt sig att helt revolutionera Racineforskningen.

I försiktiga ordalag skisserar Jasinski litteraturforskningens villkor. Den är 
ingen exakt vetenskap. När så är möjligt, använder den sig av rigorösa metoder, 
i övrigt kan det bli som med de berömda tre enheterna inom klassiskt drama: 
metoderna blir råd i sunt förnuft.

Konjunkturer och gissningar är tillåtna, under förutsättning att det hela inte 
länkas efter önskekrav. Besinnas bör att det oftast blir fråga om provisoriska 
sanningar, alltid utsatta för prövningar och revideringar.

Som bakgrund till sin undersökning erinrar Jasinski om en etablerad dogm: 
att den klassiska litteraturen till sin grundton är opersonlig. I synnerhet gäller 
detta Racine. Därvid stöder han sig bl. a. på ett yttrande av Racines son Louis, 
som hävdade att hans far aldrig själv hyst de känslor han så ingående skildrat. 
Den uppfattningen har i den senaste generationen torgförts av olika kritiker 
som Thierry Maulnier, Jean Giraudoux och François Mauriac.

Jasinski förklarar sig emellertid inte nöjd med att som Racineforskare helt 
fogligt stanna i denna återvändsgränd. Han utgår helt enkelt från den arbets
hypotesen att Racines liv speglas i hans verk och ställer därmed allting på 
huvudet. Han startar sitt 1 100 sidor stora verk med ett käckt pourquoi pas? 
Väl medveten om vilka risker detta företag innebär, har han för eget bruk upp
ställt en varningsskylt. Det är ett citat, hämtat från Th. Gautier, en författare 
som Jasinski för övrigt är åtskilligt förtrogen med. Han skrev en gång sin
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Sorbonneavhandling just om Les années romantiques de Th. Gautier. Citatet 
lyder: »Det är lika absurt att säga att en författare är en fyllbult, därför att 
han gjort en alkoholstänkt skildring eller att han är en lättsinnig person, därför 
att han skildrat en omoralisk handling, som det är felaktigt att hävda att man 
är en särskilt moralisk mänska, därför att man sysslat med ett moraliskt problem 
i en skrift.» Vore det så, då skulle man, säger Gautier, behöva giljotinera 
Shakespeare, Corneille och alla tragöder »eftersom dessa har fler mord på sina 
samveten än professionella förbrytare».

Det återstår således bara att se efter i vilken utsträckning Jasinski tagit detta 
råd, eller inte — ad notam.

Först levererar Jasinski en källkritik av det tillgängliga biografiska materialet. 
Det lilla man vet om Racine som mänska härrör ur skrifter vars värde är högst 
tvivelaktigt. Huvuddelen av materialet kommer från Racines belackare och är 
därför tendentiöst färgat. Inte mycket värdefullare är de vittnesbörd som Racines 
son Louis lämnat eftervärlden. Louis var bara 7 år när fadern dog, och han 
kunde därför knappast ha känt honom. Han har också i sina Minnen hamnat 
långtifrån sanningen. Samma är förhållandet med Boileau: också hans yttranden 
beläggs med jäv.

Jasinski tar vidare upp rent textkritiska spörsmål. Mesnardutgåvan av Racines 
verk må vara aldrig så komplett, faktum kvarstår att den daterar sig från andra 
kejsardömets tid! Kommentarernas antal och lärdom är det intet fel på, men 
det är uppenbart att, när ämnet inbjuder till analyser av Racines privatliv, det 
görs stora och generat kringgående rörelser. Mesnardutgåvan ger en stereotyp 
bild av Racine; den överensstämmer endast med hans redan etablerade, postuma 
ära. Det har blivit en väl polerad byst, inte en mänska.

Som Jasinski ser saker utgör det franska 1600-talet ett mysterium. Intet 
verkligt försök har tidigare gjorts att genomtränga den kompakta slöja av 
anonymitet som insveper detta århundrade. Den uppgiften ställer han sig här 
före.

Jasinski kommer också oundvikligen att ta ställning till den nya kritikens 
metoder som han f. ö. i sin egenskap av Harvardprofessor upplevt på ort och 
ställe. Han förnekar vidare inte den stora betydelse som ligger i de litterära 
påverkningarna och han erkänner givetvis också en författares fria gestaltska- 
pande förmåga, men han är av den bestämda uppfattningen, att en författares 
första och främsta inspirationskälla utgöres av hans egna upplevelser och er
farenheter på olika plan. Han driver sin tes, till trots av vad de klassiska för
fattarna uttryckligen deklarerat i sina företal till otaliga teaterpjäser: att de 
alltid haft grekiska förebilder. Sånt är, säger Jasinski, en eftergift för dåtidens 
lärda krav. Det är endast en spelregel. Man måste därför kunna läsa mellan 
raderna. Då skall man finna att den franskklassiska tragedien hela tiden an
spelar på då aktuella situationer, händelser och personer.

I sitt arbete har Jasinski gjort ett nästan otroligt, ytterst imponerande uppbåd 
av nytt material. Han har oförtrutet plöjt igenom samtidens gazetter, dagböcker, 
historiska arbeten, ofta opublicerade och hela denna förkrossande materialsam- 
ling på det personhistoriska och genealogiska planet har så länkats samman 
att de tjäna som nycklar till en lång följd av personer och situationer i Racines 
tragedier, från Bajazet till Phèdre.
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Några exempel illustrera på ett signifikativt sätt Jasinskis tillvägagångs
sätt, kanske speciellt kapitlet om Phèdre. Det teaterstycket mottogs av samtiden 
med en sällsynt stor fientlighet. En vitt förgrenad sabotageverksamhet som 
började i Hôtel de Bouillon förenade sedan i ett energiskt motstånd såväl her
tiginnan och hennes vänner som anhängare av Corneille och av jansenismen. 
Om hertiginnan av Bouillon på detta vis nästan officiellt ledde sonettkriget 
mot Racine, måste det också, enligt Jasinski, ha alldeles speciella orsaker. Hon 
måste ha känt sig direkt utpekad i Phèdre. Jasinski nämner hennes bidrag till 
skandalkrönikan. Hon var känd för att hysa alltför ömma känslor för sin broder, 
hertigen av Nevers men vad som framför allt satte fart på skvallret, var hennes 
intensiva och tydligen inte enbart moderliga intresse för en nevö, den unge 
chevalier de Vendôme.

För Jasinski står det klart att vi här ha förebilderna till Phèdre och Hippo- 
lyte. Trots att redan Euripides skildrar Hippolyte, såsom Racine sedan fram
ställer honom, som den djärve men timide och dygdige ynglingen, ger sig 
Jasinski ut på ett personhistoriskt och genealogiskt strövtåg, allt i avsikt att 
hos le chevalier de Vendôme belägga Hippolytes egenskaper. Han rådfrågar 
Saint-Simons Mémoires, La Fares Mémoires. Jasinski studerar hästkapplöpningens 
historia på 1600-talet och finner då belägg för att le chevalier de Vendôme 
var minst lika fascinerad av denna sport som någon Hippolyte. Jasinski följer 
honom på hans krigarstråt. Han utför bragder på slagfältet i Flandern, Holland 
och Tyskland. Hans mod vet inga gränser.

Dåtida av Jasinski citerade panegyriska dokument framhåller gärna le che
valier de Vendomes ädla börd. Han skulle härstamma i rakt nedstigande led 
från Henrik IV och hade inte förvecklingar inträtt i förhållandet till Rom, 
skulle han varit tronpretendent. Därmed har Jasinski slutit ännu en cirkel: le 
chevalier de Vendôme är liksom Racines Hippolyte en kandidat till tronen. 
Att den grekiska mytologien redan utrustat Hippolyte med en fullständig 
genealogi som med rätta gav honom tillnamnet ’fils de l’étrangère’, det bortser 
Jasinski totalt ifrån.

Ett viktigt moment i Phèdres psykologiska utveckling utgörs av upptäckten 
att hon har en rival i Aricie. I sin svartsjuka vrede beslutar hon att förgöra 
Aricie. Också den passagen finner Jasinski belägg för i samtidens krönika. 
Jasinskis Hippolyte, le chevalier de Vendôme, hyste passionerade känslor för 
en viss madame Ludres. Han förmodar att hertiginnan av Bouillon i sin svart
sjuka reagerat som Phèdre själv: »Aricie a son cœur! Aricie a sa foi!

Som en följd av sitt skandalösa och omoraliska leverne drabbades hertigin
nan av Bouillon av den kungliga bannbullan. Hon tvingades att för en tid 
dra sig tillbaka till ett kloster. Ymniga citat från dåtida dokument Gazette 
d’Amsterdam, Mercure hollandais kommenterar händelsen.

Nu anser sig Jasinski ha visat att den inställning Ludvig XIV visade gent
emot hertiginnans av Bouillon moraliskt klandervärda leverne, väl passade till 
teaterstyckets tendens. Enligt Racine själv har han aldrig i så högstämda orda
lag sjungit dygdens lov, ’la vertu’, aldrig så hårt straffat synden som just i 
Phèdre. Enligt Jasinski skulle Racine därför gett skådespelets form åt tankar 
och reaktioner som var kungens egna. Phèdre skulle ha utgjort ett av Lud
vig XIV:s hemliga önskemål. I fråga om övriga pjäser resonerar Jasinski på
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liknande sätt. I sin samtids skandalkrönika och politiska liv finner han ständiga 
förebilder till de olika scengestalterna i Racines teater.

Man frestas mer än en gång att lyssna till och övertygas av det skickligt 
konstruerade, förföriska försvarstal för sina metoder som Jasinski strör kring 
sig. Man förleds att slå följe med honom långt in i hypotesernas förtrollade 
skog, innan man väckes av sitt sunda tvivel och inser att man förlorat kompass
riktningen.

Att som skett i detta väldiga arbete, ställa alla vedertagna begrepp och re
sultat inom Racineforskningen på huvudet måste självfallet resultera i häftiga 
debatter. Själv förutsåg Jasinski detta; polemik och kritik har inte heller ute
blivit.

Fransk litteraturforsknings grand old man, Jean Pommier, har likt en örn 
slagit ned på det byte som Jasinskis arbete onekligen utgör. Pommier har inte 
bara principiella anledningar att gå till storms, utan också personliga. Han är 
nämligen författare till arbetet Aspects de Racine vars huvudlinjer Jasinski direkt 
och indirekt angriper.

Pommier medger nu gärna att Jasinski drivs av den största sympati gentemot 
föremålet för sin studie. Emellertid kan han inte undgå att karakterisera Jasinskis 
inställning på följande sätt. Han lånar citatet från Racine och låter det gälla 
Jasinski: »Tu m’as aimé, mais tu m’as mal aimé.» I sin 30-sidiga recension2 
går Pommier hårt tillrätta med själva huvudtesen i Jasinskis arbete: att Racine 
genomgående skulle ha biktat sig i sina verk. Det är själva metoden hos Jasinski 
som Pommier vill komma åt; den att lägga upp sin undersökning enligt en 
på förhand formulerad arbetshypotes och sedan endast samla material som 
stöder den förutfattade meningen. Till skillnad från Jasinski hävdar Pommier 
den väl underbyggda tesen att 1600-talets litteratur så gott som uteslutande 
är av imiterande natur. Naturligtvis medger Pommier att anspelningar på per
soner och händelser i tiden då och då med rätta kan göras —  redan Taine 
och sedan nutida kritiker har påvisat det — men därifrån är det ett stort och 
fatalt steg till att sätta dessa relativt sällsynta fall i system. I fortsättningen 
har i denna metoddebatt hugg och slag växlats och Jasinski har bitit ifrån sig. 
Ett flertal recensioner3 har ägnats hans arbete; samtliga har uttryckligen tagit 
avstånd från hans metoder. Först som sist kanske frågan gäller: hur kommer 
dikt till? I sådana stycken torde man kunna tillmäta Jean Pommier en ansenlig 
sakkunskap. Han är nämligen vid Collège de France, Paul Valérys efterträdare 
på lärostolen i »création littéraire».

Vid sidan av denna franska litteraturforskning vilken som undertitel alltid 
kan sätta »1’homme et 1’oeuvre» kan man hänvisa till arbeten där helt andra 
metoder kommit till användning. Stort uppseende har en studie av Lucien Gold- 
mann4 väckt; dess titel är Le dieu caché. Författaren har filosofisk skolning 
och har redan publicerat arbeten som La communauté humaine et l’Univers 
chez Kant ( P U F  1948) och Sciences humaines et Philosophie s (P U F 1952). 
I franska sammanhang brukar studien Le dieu caché betecknas som en sociolo-

2 R  H  L F, i960, ss. 500-530. 4 Lucien Goldmann, Le d ieu  caché, Paris,
3 P. Delbouille French S tu d ies  1961 avril; N. R. F., 1955.

Les le ttre s  rom an es  1961 I er mai; R e vu e  des
sciences h u m ain es  1959, ss. 103-105.
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gisk undersökning. Det är emellertid klart att i detta fall de svenska och 
franska begreppen inte riktigt täcker varandra. Till sin karaktär utgör studien 
en f i l o s o f i h i s t o r i s k  analys av i huvudsak Pascals Pensées och därtill 
några av Racines dramer. Såsom Goldmann uppfattar denna 1600-talslitteratur 
och dess livssyn står den i skarp motsättning till vad tidigare filosofiska ström
ningar av rationalistisk och empirisk karaktär förfäktat. Vissa partier av Pascals 
Pensées får illustrera Goldmanns tes, enligt vilken det dialektiska resonemanget, 
som sedermera utvecklas hos Hegel och Marx, redan finns fullt utbildat hos 
Pascal. Därvid tänker Goldmann i synnerhet på fragmentet 72 i Pensées där 
Pascal framhåller omöjligheten att känna delarna innan man känner det hela, 
liksom också omöjligheten att känna det hela, innan man känner delarna. I 
dessa och liknande stycken tar Pascal bestämt avstånd från den empiriska filo
sofiens kunskapsväg, den som alltid kan rationellt och entydigt kontrollera 
kunskapsmassan och kan utveckla den i rak linje. Goldmann framhåller att, 
enligt Pascal, kunskapens väg ständigt går fram och tillbaka mellan de olika 
delarna. Det är ett förhållande som sedermera präglas i Hegels begrepp: tes 
-antites-syntes.

För bokens såväl titel Le dieu caché som dess undertitel la vision tragique 
finns direkta belägg hos Pascal. I ett av sina fragment till Pensées skriver Pascal 
att »Du är i sanning Deus absconditus» och i ett annat sammanhang, det kanske 
oftast citerade, bekänner Pascal sin fasa inför »le silence éternel de ces espaces 
infinis». Detta är i första hand ett uttryck för en dåtida vetenskaplig upptäckt: 
det geometriska rummets oändlighet, men Pascal låter det samtidigt stå också 
för Guds tystnad.

Detta utgör enligt Goldmann bakgrunden till den tragiska vision som karak
teriserar mycket i det franska 1600-talets filosofihistoria, inte minst jansenis- 
men.

En sådan grupps kollektiva medvetande når nu sitt högsta begreppsmässiga 
uttryck i diktarens och filosofens verk. Genom ett studium av dessa kommer 
man fram till den sammanfattande visionen som samtidigt belyser de enskilda 
delarna. Denna dialektiska kretsgång utgör Goldmanns arbetsmetod, men den 
är långt ifrån så originell som låtit påskinas. Den finns i själva verket redan 
klart utförd i ett av Lukåcs första arbeten, från 1911, som bär titeln Die Seele 
und die Formen.

Ett annat och betydligt mindre omfångsrikt arbete behandlar s o c i o l o g i s k  
litteraturforskning i egentlig bemärkelse. Det heter Sociologie de la littérature 
och har till författare Robert Escarpit.5 Detta grepp på ämnet utgör en mycket 
färsk branche inom fransk litteraturforskning. Man kan naturligtvis hänvisa 
till Madame de Staëls De la littérature considérée dans ses rapports avec les 
institutions sociales och sedan framför allt till Taines tredelade doktrin: la race, 
le milieu och le moment. Dennes förment samhällsvetenskapliga försök till för
klaring av litteratur nedgjordes med kraft av Lanson i en artikel om franska 
litteraturhistoriska metoder.6

Den som emellertid först lyckades med ett fruktbart sociologiskt närmande

5 Robert Escarpit, Sociologie de la littéra- raire, Etudes françaises, I er cahier, janvier 
ture, Presses universitaires de France, i960. 1925, s. 23.

0 G. Lanson, Méthodes de l’histoire litté-
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till litteraturhistorien var Albert Thibaudet. Han publicerade 1937 ett för franska 
förhållanden revolutionerande arbete Histoire de la littérature française de 1789 
à nos jours; där lanserade han som den förste en litteraturhistorisk indelnings
grund som var baserad på generationsväxlingar. Flera forskare, som t. ex. Jean 
Pommier,7 8 hakade snart på resonemanget där man fastslog betydelsen av de 
litterära generationernas kollektiva inspiration.

Även om man alltså insåg att här fanns en väg att vandra, dröjde det till 
långt in på 50-talet innan man i Frankrike gav sig på litterära marknadsunder
sökningar. 1956 kom den första officiella undersökningen över fransk bokmark
nad. Arbetets titel är Monographie de Védition* författare: Pierre Monnet. 1957 
publicerades en annan analys9 om den franska bokmarknaden i utlandet. Då 
det ligger i såväl producentens som konsumentens intresse att dessa marknads
undersökningar kommer till stånd, har det sociologiska perspektivet inom lit
teraturforskningen kommit att alltmer slå igenom. Olika franska tidskrifter1 har 
ägnat uppmärksamhet åt detta håll, och universitetet i Bordeaux, där f. ö. Robert 
Escarpit är professor i jämförande litteraturforskning, har en institution som 
ägnar sig åt sociologiska litteratursnitt. Vid litteraturhistoriska kongresser har 
man vidare samlats kring den sociologiska aspekten, såsom fallet var vid uni
versitetet i Lille 1957.

När det gäller förhållandet diktaren-läsaren, är det i första hand konsu
mentsidan som hittills kommit att bli föremål för undersökningar. Det är ju 
den del av problemet som ligger mest öppen för de objektiva arbetsmetoderna. 
Med ett imponerande uppbåd av statistiker och datamaskiner har man dragit 
åstad och också lyckats inmuta ansenliga områden av den litterära konsum
tionen.

I sin något kortfattade framställning ger emellertid Escarpit också exempel 
på sociologiska grepp inom de områden som hör producenten till.

Det gäller i första hand strävanden att omgruppera litteraturens företrädare 
enligt generationsprinciper. Den som försökt sätta detta i system är Yale- 
professorn Henri Peyre i studien Les générations littéraires.2 Som exempel kan 
nämnas att så gott som samtliga författare som tillhör den franska romantiken, 
råkade födas mellan 1795 och 1805. Där finner man Vigny, Michelet, Comte, 
Balzac, Hugo, Mérimée, Dumas, Sainte-Beuve, George Sand och många med 
dem.

Denna händelse, som ser ut som en tanke, har föranlett många system
sökande forskare att tro pa en viss regelbundenhet hos dessa generationers före
komst. En som hängett sig åt dylika spekulationer är G. Michaud.3 Också 
Robert Escarpit har haft liknande funderingar, vilket han framlade vid en 
litteraturhistorisk kongress i Oxford 1954. Numera har han slagit till reträtt 
på den punkten och anser, mera klokt, att man i bästa fall har att göra med 
litterära generationers förekomst. Därtill anser han att det vore mindre miss
visande om man, i stället för generationer, talade om grupper, »équipes».

7 Questions de critique et d’histoire litté
raire, Publication de l’Ecole Normale, 1945, 
ss. 3-43.

8 ny upplaga 1959.
9 Olivier Bertrand, Le livre français sur les 

marchés mondiaux, Paris, 1957.

1 Tendances, nr. 1, 1959; Chronique sociale 
de France, nr. 1, 1959; Esprit nr. 4, i960.

2 Paris, 1948.
3 Introduction à une science de la littéra

ture, ss. 252-255; s. 258.
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Massor av statistiska uppgifter och grafiska framställningar har gjorts, varav 
hittills endast en del publicerats. En grafisk framställning som omfattar tusen
talet franska författare från 1500 till 1900, visar när och under vilka yttre 
betingelser de mellan 20 och 40 års ålder producerande författarna uppträda. 
Dessa unga, vitala grupper bryter igenom i samband med politiska händelser 
av avgörande betydelse. Så är fallet i och med religionsstridernas slut och 
ediktet i Nantes 1598, och Frondens upphörande 1652; på liknande sätt upp
står nya grupper i och med slutet på kungars regeringstid: Ludvig XIV 1715, 
Ludvig XV 1774, Napoléons fall 1815 osv.

Inom den franska sociologiska litteraturforskningen har man också ägnat sig 
åt utredningar om författares ursprung. Dessa utflykter i den litterära geografien 
är nära förbundna med problem av demografisk natur. Vidare har alla problem 
som hör till det synnerligen betydelsefulla kapitlet om distributionen blivit 
föremål för forskning som publicerats i diverse tidskrifter, Informations sociales 
1957, Almanach Vermot, Almanach Hachette liksom i Charles Nisards4 analys 
av colportagelitteraturen.

Det är alldeles klart att den gren av litteraturforskningen som tar fasta på 
de sociologiska aspekterna, kommit sent i gång på fransk mark. Den skjuter 
nu emellertid rask fart och, inte minst tack vare forskningscentrat i Bordeaux, 
torde man ha rätt att vänta sig betydande insatser i en nära framtid.

En avhandling som har den största betydelse för den k o m p a r a t i v a  lit
teraturforskningen men samtidigt också uppvisar sociologiska aspekter har ut
förts av René Etiemble. Han har ägnat 20 år åt att analysera den litterära 
mytbildning som uppstått kring Rimbaud. Att en viss mytbildning alltid kan 
uppstå hör till det vanliga, men i Rimbauds fall har det blivit fråga om sällan 
skådade proportioner. I avhandlingens första del som heter Genèse du mythe 
har Etiemble placerat en bibliografi som upptar åtskilliga tusen nummer. Av
handlingsförfattaren har följt och förföljt Rimbaudkulturens utbredning världen 
över, från Europa, Amerika till Fjärran Östern. För svenskt vidkommande kan 
man notera att Etiemble upptäckt hurusom Böök i tredje delen av Svenska 
Litteraturens Historia med tystnad förbigått Rimbaud, och för övrigt också 
Mallarmé och Lautréamont. Vid sidan av Ekelöfs Rimbaudöversättningar på 
trettiotalet har Etiemble också spårat upp svenska tidningsartiklar, som t. ex. 
den Artur Lundkvist skrev i Dagens Nyheter den 29 mars 1949 om Surrealister 
och independenter.

En katalogartad framställning av så gigantiska mått riskerar givetvis att bli 
oläslig, men till all lycka är Etiemble en kvick och underhållande kommen
tator. Avhandlingen har blivit en roande satir, där författaren likt en modern 
Aristofanes gisslar allehanda övertro. En essäsamling av Etiemble bär titeln 
Litteraturens hygien. Detta är symptomatiskt för hans inställning till sin forsk
ningsuppgift. Under 20 år har han varit heltidsanställd i det väldiga Augiasstall 
som Rimbaudkulten skapat. Nu har han lyckats med att släppa in både ljus 
och luft.

Det finns väl snart inte en litterär -ism som inte tagit Rimbaud på entre
prenad. Exegeternas antal är förvirrande stort och deras resultat helt fantastiska.

4 Histoire des livres populaires ou de la littérature de colportage, Paris, 1854.
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Därvidlag ådagalägger Etiemble en speciellt stor och maliciös fröjd att plocka 
sönder de fantasifyllda Rimbaudanalyser som utförts av i synnerhet J. Gengoux. 
Enligt denne textutläggare är Rimbauds dikt om 1Vokalerna inte enbart ett 
exempel på audition colorée’, att man kan höra färgerna. Dikten blir för honom 
en till 5 vokaler komprimerad filosofihistoria. I flera arbeten om Rimbaud 
har Gengoux hävdat att denna dikt innefattar allt, politik, aktuella händelser, 
vetenskap som syftar till ett oändligt framåtskridande. Diktarens ord i Voyelles 
utgör förbindelselänken mellan Gud, den kosmiska helheten samt individen. 
Dikten blir de primära formerna för känslan, intelligensen och varandet. Gent
emot dessa och andras äventyrliga försök att inläsa mystik och ockultism i 
dikten Vokalerna sätter Etiemble en åtskilligt enklare förklaring. Det skulle 
helt enkelt vara fråga om minnet av färgglada bokstäver i barndomens abc- 
bok.

I sin iver att göra rent hus har det väl hänt att Etiemble då och då kommit 
att kasta ut barnet med badvattnet. Det måste sägas vara fallet, när han kate
goriskt hävdar att källkritik i form av manuskriptstudier och paleografi är av 
föga eller intet värde. Ett kort citat må illustrera detta.

Dikten O saisons, 0 châteaux har som refräng följande passage:
O vive lui, chaque fois 
Que chante le coq gaulois.

En kritiker vid namn Robert Goffin har hävdat att stycket borde ges en 
erotisk innebörd. Etiemble har skyndat till undsättning och försvarat Rimbaud 
mot varje texttydning som inte är den enklaste och närmast till hands liggande. 
Därför påstår han — något naivt — att meningen i de två raderna är: »Vive 
le bonheur chaque matin, car le coq chaque jour chante.»

Nu råkar det emellertid vara så att i manuskriptet står mon coq, inte le coq. 
Detta ger onekligen och vågar man väl säga uteslutande stöd åt den erotiska 
innebörden av dikten.

Efter sitt stort upplagda saneringsarbete på Rimbaudkultens område, kom
mer Etiemble också med konstruktiva förslag. Hans recept är kort och koncist. 
Det gäller uteslutande att återgå till texterna. De läsövningar som Etiemble 
rekommenderar bör leda till att man verkligen läser ut ur texten vad som står 
där, inte läser in vad som inte står där. Det är innehållet man skall söka och 
som hjälpmedel på vägen föreslår Etiemble — grammatiken och Littrés lexikon. 
Andra språkliga svårigheter beror mest på det dialektala inslaget ·— Rimbaud 
var ju från Charleville.

Den som i första hand kan glädja sig åt den märkliga dokumentsamling 
som Etiembles Rimbaudavhandling verkligen utgör, är naturligtvis komparatis- 
ten. Det är bara att använda de listor som författaren uppgjort och därefter 
kan sedan dessa kompletterats och kommenterats på det litteraturhistoriska pla
net, monografier sammanställas på löpande band.

Etiemble har onekligen kommit att visa vägen mot ett sällsynt fruktbart 
område; de litterära myterna är talrika — inte minst i Frankrike.

Det nutida franska litteraturhistoriska fältet rymmer vidare flera nyodlingar. 
Dit måste man räkna Georges Blins studie i r o m a n e n s  f o r m v ä r l d , 5

5 George Blin, Stendhal et les problèmes du roman, Paris, 1953.
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speciellt den stendhalska romanen. Avhandlingen är emellertid insvept i en filo
soferande existentialist jargong som hämtat åtskillig näring hos Sartres L’Être et 
le Néant vilken man lämpligen kan värma upp sig med, innan språnget tas 
ut mot Blins svårforcerade prosa. När arbetet ventilerades vid Sorbonne, hade 
de opponerande professorerna till undsättning kallat Merleau-Ponty, den vid 
Collège de France officiella företrädaren för nutida filosofihistoria. Det anses 
av kritiken vara ett synnerligen skarpsinnigt penetrerande av vissa estetiska 
problem.

Studien behandlar i första hand ett stort problem: realismen. Blin visar hur 
Stendhal är ständigt medveten om de problem som kravet på realism skapar 
för romanförfattaren. Han skildrar Stendhals väg från en objektiv till en mer 
subjektiv sådan.

Länge bekände sig Stendhal till en litterär doktrin som krävde fakta, som 
syftade till en absolut objektiv skildring och återgivande av verkligheten. Av 
den anledningen har Blin kallat det första kapitlet i sin studie Spegelns estetik. 
Beläggen för denna ambition hos den unge Stendhal äro talrika. Snart börjar 
emellertid Stendhal att motsäga sig själv. Detta sker från och med hans studier 
av konstkritisk natur.

För Stendhal räcker det nu inte längre att lita till naturen för att avbilda 
den —  det gäller också att gallra, och träffa väl. I dessa stycken ansluter sig 
Stendhal till tidens smak, den winckelmanska nyklassicismen. Hans ideal är 
emellertid inte akademins utan den följer med hans egen subjektivism. Sten- 
dhaFs idealism består inte i att vända ryggen åt verkligheten men att ta fasta 
på det huvudsakliga eller som han skriver i marginalen till Lucien Leuwen: 
»idealisera som Rafael idealiserar på ett porträtt för att göra det mera likt 
modellen». Stendhal förklarar att det består i att man eliminerar vissa detaljer.

Detta krav på idealisering av föremålet som konstnären har bör enligt Sten
dhal också romanförfattaren ställa. Det innebär, visar Blin, att Stendhal kommer 
att i sina verk bortse från massor av detaljer, som annars skulle ge exakta upp
lysningar av historisk, geografisk och dokumentär natur.

Blin följer Stendhals romanteknik in på det subjektiva området. Synfältet 
krymper då och paralleller dras med modern filmteknik för att ange den sten
dhalska romanens egenart.

I det sammanhanget framhåller Blin att Stendhal ofta begagnar den inre mono
logen för sina syften. Det greppet brukas i sådan utsträckning att Stendhal be
traktas av Blin som en vägröjare åt Joyce och Faulkner.

En viss hierarki brukar råda mellan olika romanfigurer. Det märkliga är att 
Stendhal uteslutande favoriserar sina huvudpersoner. I le Rouge et le Noir har 
man ett gott exempel härpå. I den ironiska samhällsskildring som där göres, 
är allt återberättat genom Julien Sorel. Övriga personer, som t. ex. Rénal eller 
markis de la Mole, bli utfyllnader i scenbilden.

Också ett annat drag utmärker Stendhals romanteknik: författarens närvaro 
på scenen. I den muntliga berättelsen har den alltid frodats, i den burleska 
genren har den favoriserats.

Inom romanen tycks det ha varit den av Stendhal högt skattade Scarron 
som visat vägen. Båda bete sig lika. Läsaren får ofta en klapp på axeln och 
förtroendefulla kommentarer meddelas generöst.
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I dessa stycken har Stendhal också engelska förebilder. Likt Fielding blinkar 
han ofta åt sin publik, när han inte rent av slår sig ner på scenen, där han, 
mellan skådespelare och publik, hänger sig åt långa monologer. Ofta sker detta 
på de egna romangestalternas bekostnad. En subtil analys av de olika tonarter 
i vilka dessa kommentarer utförts erbjuder Blins studie. Avhandlingsförfattaren 
ger åt denna Stendhals berättarteknik samma funktion som det antika dramats 
kör hade, eller den kan sägas påminna om den kommenterande rösten till en 
nutida dokumentärfilm.

Stendhal var en lysande konversatör som härskade tämligen oinskränkt i sin 
tids litterära salonger. Speciellt utmärkte han sig för en ironisk ton i sina per
sonliga kommentarer samt när han uppträdde som anekdotberättare. Det är just 
på situationen som en ironisk och ytterst personlig historieberättare som man 
velat föra tillbaka Stendhals mani att också i sina litterära verk som författare 
blanda sig i sina romanfigurers förehavanden.

Blins studie behandlar sammanfattningsvis tre frågeställningar: i vad mån 
kan en författare vara objektivt realistisk utan att ge avkall på sin personlighet 
och i vilken utsträckning kan man uppge det personliga och ändå vara roman
författare. Slutligen ställer han också frågan om och hur man kan vara roman
författare och samtidigt objektiv.

Fransk litteraturforskning har fått sina kanske rikaste och samtidigt mest 
omdiskuterade impulser från icke fackmannahåll. Det är filosofen Gaston 
Bachelard som i ett flertal skrifter6 av f e n o m e n o l o g i s k  natur introducerat 
för franska förhållanden nya metoder. Han ägnar därvid hela sin uppmärksam
het åt det område inom poesien som behärskas av fantasin. Han mediterar över 
de symboler som diktaren betjänar sig av och följer dem bortom medvetandets 
tröskel. Hans ambition består i att tränga in i poesiens mystik och därvid är 
det klart att han kommit att utnyttja Jungs teori om arketyper.

Om man på fransk botten vill tala om någon ny form av litteraturkritik, 
så skulle det just vara den som inspirerats av Bachelard. Som den mest talang
fulle bland dennes elever får man nog betrakta Jean-Pierre Richard som redan 
publicerat två essäsamlingar7 i Bachelards anda. Hittills har emellertid dessa nya 
metoder endast gett upphov till ett större arbete som uppträder med litteratur
vetenskapliga ambitioner. Det är den studie över Mallarmé som Richard 1962 
framlade som doktorsavhandling vid Sorbonne.8

I sitt arbete har Richard uppdagat det system av bildspråk och motiv som 
diktarens fantasi nyttjat på vägen till poesi. Han har valt ett globalt grepp på 
ämnet och söker den gemensamma nämnaren för de olika register som Mal
larmés dikt rymmer. Kritikern låter därvid de olika inslagen, av seriös, tragisk, 
metafysisk, ideologisk och frivol natur, inbördes belysa varandra.

Richard grupperar diktverkets fibrer, analyserar dess språksubstans. Mallarmés 
förhållande till tingen visa vägen till diktens huvudtemata. Där finns motiv
grupper som till exempel: is och eld, rök, ånga, moln och klara vatten. I hans

0 L’Eau et les Rêves, La Psychoanalyse du 
Feu, La Terre et les rêveries du repos, La 
Terre et les rêveries de la Volonté, L’Air et 
les songes, La Poétique de l’espace.

7 Littérature et sensation, Editions du Seuil,

Paris, 1954; Poésie et profondeur, Editions du 
Seuil, Paris, 1955.

8 L’Univers imaginaire de Mallarmé, Edi
tions du Seuil, Paris, 1962.
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inbillnings landskap möter man vidare: skålar, fontäner. Richard bokför de ting 
som ha fetischkaraktär; dit räknas solfjädern, spegeln, kristallkronan, vecket, 
diamanten. Man finner tingens ljus och deras speciella ljud; blinkningen, glan
sen, och pianoklinket, trumpetstöten, orgelns bruskraft; därefter kommer de 
rytmer som i dikten verka med besatthet.

I sin kompakta studie erbjuder Richard en synnerligen följsam, psykologisk 
dechiffrering av Mallarmés poetiska teckenspråk. Han visar hur i det första 
skedet av hans liv, innan diktaren ännu gjort några bittra erfarenheter, hela 
hans bildspråk behärskas av en allians mellan i sig motsatta begrepp. Himmel 
och jord kommunicera och ingen opposition råder mellan de begrepp som bygga 
upp hans dikt. Senare, i ett mörkare skede av diktarens liv, ändras hans bild
språk kapitalt. Då är till exempel begreppet »Tazur» avskilt genom glasfönstret, 
det vita papperet, gravstenen osv. I den situationen av hopplös intighet låter 
diktaren natten och dagen illustrera den blodiga kampen mellan motsatta kraf
ter. Ett bildspråk som då stöder sig på begrepp som stjärnor, lampor och vax
ljus bli uttryck för ett endast flämtande hopp. Det är ett sådant psykologiskt 
klimat som härskar i flera av Mallarmés största dikter: Les purs ongles, Quand 
l’ombre menaça, Igitur och Coup de dés.

Efter sin långa vandring i den Mallarméska diktens symbolskog anser sig 
Richard kunna dra en annan slutsats än den allmänt vedertagna, enligt vilken 
där allt stupar mot tomhet och tystnad. För sin del anser Richard att även om 
Mallarmés dikt behärskas av negativa begrepp, den likväl för fram till en jag
metamorfos, en pånyttfödelse.

Slutligen må också de forskare få passera revy som anse att studiet av en 
diktare förblir ofullständigt så länge man inte också penetrerat hans språkliga 
uttrycksmedel. S t i l i s  t i k  som förtjänar litteraturhistorikerns intresse och upp
märksamhet, är en relativt färsk företeelse i Frankrike. Det är först efter det 
sista världskriget och i synnerhet på 1950-talet som denna stilistiska forskning 
kommit fram.

Redan långt tidigare har man att räkna med en sorts stilistik men den är 
ur en litteraturhistorikers synvinkel av föga eller intet värde. Historien är i 
korthet följande.

I seklets början riktades all lingvistik med nya begrepp och målsättningar 
genom den jämförande språkforskaren Ferdinand de Saussure. Han hävdade att 
språket utgör ett system, vidare att språket är en form, icke ett innehåll. Där
med var kursen utstakad för senare tiders lingvister. Det gällde att fastställa 
detta överindividuella system, dessa allmänt accepterade spelregler som gjorde 
att språket fungerade som ett system. Därmed har man också alla garantier 
för att dessa lingvister som i princip stå språkets uttrycksmedel närmast, att 
de inte kom att syssla med stilistik. Ty stil är just den individuella avvikelsen 
från systemet.

En av Saussures elever, Bailly, lanserade emellertid en stilistik som mycket 
riktigt sysslade med individens avvikelse från systemet. Men litteraturhistorikern 
har föga att hämta hos honom. Han inskränkte nämligen sina undersökningar 
till att gälla uteslutande det talade språket och sökte endast sådana språkliga 
nyanser i talet som hade känslomässig karaktär. Därmed är metodens begränsade 
natur angiven.
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Nästa steg mot nutida stilistik togs, när vid Sorbonne Charles Bruneau ledde 
sina lärjungar mot studiet av författares »Langue et Style». Under en lång 
följd av år, ända till långt in på 50-talet, avsatte denna handledning resultat. 
Mycken energi och noggrannhet har under åren förbrukats på att fastställa 
olika författares avvikelser från den språkliga mallen. Tyvärr är det så att dessa 
utredningar sällan eller aldrig ge någon kunskap om författarens verkliga stil; 
det är med andra ord ytterst sällsynt att allt det energiskt hopsamlade material 
på språkliga avvikelser från schemat också samtidigt är av den naturen att 
det uppvisar en litterär funktion. I princip är det ju först då som litteratur
historikern lystrar.

Ett par exempel må visa hur denna språkliga stilistik fungerar. Ett av de 
senaste arbeten som troget utförts efter Bruneau s schema, behandlar stilen i 
Francis Jammes’ poesi.9 Där har författarinnan, Monique Parent, sorgfälligt 
bokfört alla språkliga avvikelser från normen. Jammes’ sätt att bruka prono- 
mina eller artikel har noterats. Har poeten gjort sig skyldig till någon syntaktisk 
oregelbundenhet, så har det uppmärksammats. Hur intressant detta än må vara, 
står det ju klart att dessa grammatiska kommentarer inte leda fram till kun
skapen om den stil, som utmärker Jammes’ poesi. Inte mycket närmare målet 
kommer man genom det stora kapitlet om diktarens vokabulär. Att ägna upp
märksamhet åt detta språkliga råmaterial är fullt i sin ordning. Då skall emel
lertid också undersökningen läggas efter sådana linjer att för diktaren konstitu
tiva ordvanor blottläggas. I förevarande fall har emellertid det hela gått till 
på följande sätt. Efter att ha sållat diktarens hela vokabulär har författarinnan 
erhållit 157 ord som inte är vanliga. De kan ha olika ursprung: låneord, neo- 
logismer, latinismer och arkaismer. Slutsatsen har blivit den att diktaren Francis 
Jammes betjänar sig av en vokabulär »comme tout le monde». Att man där
igenom skulle blivit underrättad om var något av hemligheten med hans stil 
ligger förborgad, måste på goda grunder betvivlas. I stället för denna intet
sägande uppräkning av latinismer, dialektord osv., kunde en analys av vokabu
lären ha fört fram till diktarens karakteristiska ordval. Genom ett fastställande, 
helst med objektiva, statistiska metoder, av föreliggande vokabulärs nyckelord 
och temaord, skulle man ha nått en god bit på vägen mot det målet.

Dessutom erbjuder materialet till undersökningen av Francis Jammes ett säll
synt tillfälle till »inside information» om den poetiska skapelseprocessen. Ett 
rikt handskriftsmaterial som upptar talrika varianter och ändringar, öppnar verk
ligen en lönndörr till diktarens verkstad. Dessa möjligheter ha emellertid föga 
utnyttjats i föreliggande fall.

Ett betydligt lyckosammare grepp i fråga om vokabulärstudium erbjuder 
Jacques-Gabriel Cahens analys av Le vocabulaire de Racine. I ett kapitel som 
belyser den moraliska lokalfärgen har författaren i fråga om Phèdre funnit 
fem nyckelord som äro högst karakteristiska: crime, monstre, mourir, mort och 
horreur.

Vad vidare angår Racines sällsynt fattiga språk, numerärt sett, förklarar Cahen 
detta vara beroende pa tabuer vilka hindrade Racine att begagna över huvud 
någon som helst vokabulär av konkret innebörd.

Monique Parent, FTands Jammes} Ftude de langue et de style, Paris, 1957.
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Den märkligaste upptäckten i Cahens avhandling ligger däruti att den visar 
hur versifikationen, alexandrinens stavelseantal, ofta på ett förbluffande sätt 
blivit bestämmande för Racines val av ord. I och med cesuren hade skalden 
till sitt förfogande sex stavelser åt gången. Om då ett ord bestod av fyra stavel
ser och meningen inleddes med ett enstavigt ord, t. ex. obestämd artikel, fanns 
1 stabelse kvar att arbeta med; för att lägga till ett adjektiv eller ett substantiv. 
Variationsmöjligheterna äro följaktligen små och en genomgång av hela ma
terialet har visat att upprepningar och likartade uttryck gärna komma igen. 
Det partiet ger en bidragande förklaring till det racinska språkets förmenta 
fattigdom, i det framställningen klart visar, i vilken grad versifikationens 
tvångströja blivit bestämmande för de språkliga uttrycksmedlens former.

Den som lanserade den nya given inom stilistiken är Bruneaus efterträdare 
vid Sorbonne, Gérald Antoine. Han har frigjort stilforskningen från de ensidigt 
grammatiska kommentarerna. I stället föreslår han att man väljer ut — om 
man är kapabel att finna det — ett stildrag vars form och funktion man följer 
och blottlägger genom en diktares hela produktion. Kring sig har han samlat 
ett dussintal yngre kritiker och forskare som var och en komma att publicera 
olika stilstudier av författare från franska 1800- och 1900-talen.

Själv har Antoine inlett serien med en studie över upprepningstekniken i 
Claudels Les cinq Grandes Odes.1 Han frilägger denna stilistiska teknik och 
visar hur kongenialt den passar till och är ett uttryck för Claudels orgelspråk.

I det sammanhanget understryker Antoine betydelsen av den statistiska under
sökningsmetoden av en författares ordförråd. Samtidigt hävdar han emellertid 
nödvändigheten av att komplettera metoden med semantiska analyser.

Detta resonemang för han delvis i polemik med den forskare som hittills 
ägnat den största uppmärksamheten åt statistik som hjälpmetod vid stilforsk
ning: hans namn är Pierre Guiraud.

Vid sidan om sin avhandling som utgör en undersökning av Valéry’s språk 
och versifikation,1 2 har Guiraud gjort statistiska ordberäkningar för såväl det 
klassiska dramat som den symbolistiska poesin.3 Han har vidare utarbetat en 
stor bibliografi på tusentals linguistiska arbeten som utförts med statistiska hjälp
medel.4 Slutligen har han skrivit två specialarbeten0 som behandla statistiska 
metodproblem.

En kort presentation av Guirauds metod vid statistisk undersökning av ord
förråd må vara på sin plats.

Man bör först uppmärksamma att Guiraud skiljer på två olika typer av 
nyckelord: den första gruppen kallar han tema-ord (mots-thèmes), den andra 
heter nyckelord (mots clés).

Med tema-ord avses de ord som nå den högsta frekvensen, absolut sett, i en 
diktares ordförråd. Några exempel från symbolismens diktare illustrerar tema
ordens förekomst. Man finner då i Fleurs du Mal att det gäller œil och cœur.

1 Paris; 1959.
2 Pierre Guiraud, Langage et versification 

d’après l’œuvre de Paul Valéry, Paris, 1953.
3 Index du vocabulaire du Symbolisme, Pa

ris, 1953; Index du vocabulaire de la tragédie
classique, 1955.

4 Bibliographie critique de la statistique 
linguistique, Utrecht, Anvers, 1953.

5 Les caractères statistiques du vocabulaire, 
Paris, 1954; Problèmes et méthodes de la sta
tistique linguistique, Paris, i960.
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hos Rimbaud är det mer, monde, ciel och hos Mallarmé är det seul och azur 
som hör till de mest högfrekventa orden.

Dessa högfrekventa ord kallas ju i vanligt språkbruk för nyckelord. De anses, 
väl med rätta, ge långtgående upplysningar om diktarens förhållande till språ
ket och dess begrepp. Detta ej att förväxla med vad Guiraud sedermera kallar 
för nyckelord.

Guiraud inför nämligen ett nytt resonemang som verkligen förtjänar be
grundan. Det föreligger ett stort samlingsverk, Vander Bekes lexikon6 som ut
förts av ett forskarteam och ger besked om normalprosans temaord i franskan. 
Undersökningen är baserad på ett material av en million två hundra tusen ord. 
Guirauds idé består i att man jämför å ena sidan diktarens temaord och å den 
andra normalprosans temaord. Först då kan man fastställa vilka temaord som 
verkligen är av vikt. Ett stickprov på Eluards vokabulär kan illustrera detta 
resonemang.

Enligt en lista över temaord i diktsamlingen Capitale de la Douleur har det 
visat sig att ett ord som œil når en märkligt hög frekvens. Det förekommer i 
själva verket mer än dubbelt så ofta som något annat sakord. Nu förhåller 
det sig emellertid så att detta ord, enligt de beräkningar som gjorts av Vander 
Beke, redan i normalprosan intar en framskjuten plats: av 6 ooo utgör det 
nummer 106. Det är därför inte heller särskilt förvånande om Eluard ofta 
betjänar sig av ordet. Följaktligen kan det inte heller hävdas att det skulle 
speciellt karakterisera Eluards vokabulär. Detta förhållande mellan ett ords abso
luta frekvens och dess frekvens enligt normalprosan kan också anges enligt en 
matematisk formel. Dessa värden utmärker de s. k. nyckelorden. Det citerade 
ordet œil, vilket som temaord kom i förgrunden, har som nyckelord fått träda 
tillbaka, fyra andra sakord med helt andra semantiska anknytningar, komma 
långt före.

Ett annat ord, likaledes hämtat från Eluards ordförråd, illustrerar vilken 
skillnad som kan råda mellan temaord och nyckelord. Här avses ordet oiseau. 
Som temaord uppträder det först på tolfte plats, men i normalprosans ordlistor 
förekommer det inte förrän som nummer i 067, dvs. det är ett påfallande ovan
ligt ord. Sedan det inbördes förhållandet uträknats framgår det att i fråga om 
oiseau, nyckelordsvärdet är så stort att ordet avancerat till första plats, med ett 
frekvenstal som ligger dubbelt så högt som något annat ord.

Det är därför klart att om man önskar belägga en diktares verkligt karak
teristiska och särskiljande ordvanor, man bör hålla sig till just dessa nyckelord.

Fastställandet av dessa nyckelord ger en utomordentligt värdefull information 
om vilka begrepp och föreställningar som behärska en diktare. Metoden ger 
möjlighet att tränga skalden in på livet, att på ett objektivt sätt ange hans 
egenart.

Därtill kan metoden nyttjas vid för fattar attribuer ing. Det är inte bara teolo
ger som därmed kan fastställa författaren eller författarna till Paulus’ och andra 
kyrkliga potentaters brev; varje litteraturhistoriskt tvistefrö av liknande natur 
kan under alla omständigheter diskuteras via den statistiska metoden.

I vad gäller den nog så delikata uppgiften att påvisa influenser författare

0 Vänder Beke, Brench Word Book, New York, The MacMillan Co., 1931.
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emellan och när det kommer till frågan om gränsdragningar mellan olika litte
rära epoker, har man anledning räkna med att den metoden skall kunna tjänst
göra som ett verksamt hjälpmedel. Undersökningen av Eluards vokabulär har 
i dessa fall gett intressanta utslag. Det visar sig nämligen att denne diktare 
äger en påfallande ordf rändskap med Apollinaire. De gå i själva verket sam
man i fråga om en serie mycket särskiljande nyckelord. Vidare framgår det 
att Eluard står i största beroende av den tidigare symbolistgenerationen. Hans 
verbala vanor visar tydligt att symbolismen brutit in i surrealismens leder.

I den översiktliga framställning som här gjorts och som syftat till att ge en 
uppfattning om olika tendenser inom fransk litteraturforskning av idag, har 
jag medvetet aktat mig för att överskrida den rågång som skiljer litteraturforsk
ning från essäistik. Det innebär att jag avhållit mig från att presentera så utom
ordentligt stimulerande kritiker som Maurice Blanchot, Georges Poulet, Roland 
Barthes, Thierry Maulnier, René-Marie Albérés, Jean Onimus, andra att förtiga. 
Deras essäistik kunde också vara värd en mässa.

18 — 634044 Samlaren 1963


