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Diktkonstens verkan och verkningsmedel.
Kommentarer till några debattinledningar.

Av G u n n a r  T i d e s t r ö m .

Yid »Nordisk Sommeruniversitets» förhandlingar på Ustaosets hög- 
fjällshotell i juli och augusti 1952 behandlade en av studiekretsarna un
der mitt ordförandeskap den litterära konstens verkan och verknings
medel. Deltagare var akademiker från samtliga de nordiska länderna. 
Av tidshänsyn avstod kretsen från att diskutera konstens m e d e l b a r a  
verkningar, t. ex. diktningens ev. inflytande på människors moral, natur
upplevelse, psykologiska uppfattning och sociala förhållnaden. Den kon
centrerade sig i stället på en diskussion av diktningens o m e d e l b a r a  
verkan, dvs. själva den estetiska upplevelsen, och de faktorer hos konst
verket som åstadkommer denna. Fullt avsiktligt utelämnades 1 regel spörs
målen om diktverkens tillblivelse och orsaker. Att detta inte alls innebar 
något principiellt avståndstagande från genetisk litteraturforskning be
höver knappast sägas; det underströks f . ö. upprepade gånger i diskussio
nerna och inte minst i professor Steffen Steffensens inledningsanförande 
om de »externa» forskningsmetodernas räckvidd och begränsning.

För att ha fast mark under fotterna och undvika luftseglatser i abstrak
tionens rymder hade kretsen redan i förväg beslutat att behandla de ge
nerella frågorna i närmaste anslutning till ett studium av några konkreta 
litterära texter, främst ett par lyriska poem av Obstfelder, Strindbergs 
drama E tt drömspel och J. P. Jacobsens roman Niels Lyhne. På detta nor
diska material ville man bl. a. pröva de åsikter om ett diktverks struktur 
och den estetiska upplevelsens art, som framförts av en del moderna 
engelska och amerikanska kritiker.

Samlaren är här i tillfälle att publicera några av inledningsföredragen 
till kretsens diskussioner. Det sker bl. a. på önskan av sommaruniversite
tets egna medlemmar i Sverige och grannländerna, men det är redaktio
nens förhoppning och förvissning, att föredragen skall ha åtskilligt att ge 
även dem bland Samlarens övriga läsare, som intresserar sig för den på
gående debatten om den »nya kritiken» och om förhållandet mellan lit
teraturupplevelse, litteraturvärdering och litteraturvetenskap.

De livliga meningsutbyten som vid sommarens förhandlingar följde på 
inledningsföredragen, kan här tyvärr inte refereras. En kortfattad redo
görelse är emellertid under tryckning på annat håll, nämligen i Nordisk 
Sommeruniv er sitet 1952. (Möderne videnskab. Orientering og debatt, 2.)

En av utgångspunkterna för »the new criticism» har som bekant varit 
den franska explication de texte-metoden med dess minutiösa undersök
ning av de språkliga uttryckens innebörd och logiska sammanhang. Det
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föll sig därför naturligt, att denna metod borde demonstreras på ett tidigt 
stadium av förhandlingarna, för att kretsdeltagarna lättare skulle kunna 
bedöma, om och i vilka avseenden de engelska och amerikanska analys
metoderna innebure några nyvinningar för litteraturförståelsen. Univer
sitetslektor Asbj0rn Bergaas, som närmast efter franskt mönster analy
serade Obstfelders dikt »Jeg ser», antydde emellertid själv, att det nu
mera nästan är omöjligt att vid undersökningen av en litterär text bortse 
från de synpunkter på ordens och uttryckens mångtydighet som med så
dan styrka framhävts av de nyare engelska och amerikanska kritikerna. 
Särskilt på en punkt i hans framställning är detta tydligt märkbart. — 
Lektor Bergaas hade vidare klar blick för att en smalspårig inriktning 
på den enskilda diktens text inte kan leda till en full förståelse av inne
börden ; han visade i ett avsnitt av sin analys, att vi når en bättre insikt 
i ordens valörer, om vi tar hänsyn till deras förekomst på andra håll i 
författarens diktning. Detta är självfallet ingen ny och originell synpunkt, 
men den förtjänar att understrykas gentemot dem som dogmatiskt kräver 
att analysen e n b a r t  skall hålla sig till »dikten själv».

I två föredrag, med efterföljande debatt, behandlades de bägge främsta 
portalfigurerna till den nya kritiken, T. S. Eliot och I. A. Richards. E tt 
drag i Eliots litteraturkritik, som blivit av stor betydelse för den fort
satta utvecklingen, är som bekant hans motvilja mot ett sådant litteratur
studium som mera inriktar sig på författarens privatperson än på dikt
verken. E tt annat är hans avståndstagande från en sådan historisk studie
metod, som blir så utpräglat historisk, att den betraktar de klassiska lit
terära verken såsom något enbart förgånget och förbiser deras levande 
kraft i nuet och därför låter all aktuell värdering framstå som omöjlig 
eller ovidkommande. För Eliot är det uppenbart, att vi inte kan uppleva 
och således ännu mindre karakterisera ett konstverk såsom konstverk utan 
en v ä r d e r a n d e  inställning. »Criticism is as inevitable as breathing.»

I. A. Richards allra viktigaste insats har kanske varit, att han skaffat 
fram empiriskt material för vår kunskap om hur läsare uppfattar och 
bedömer litteratur, och att han analyserat de hinder som ofta försvårar 
för genomsnittsläsaren att verkligen tillägna sig en dikt. Den pedago
giska slutsats som kan dragas ur detta material är ju att litteraturunder- 
visningen i en helt annan grad än tidigare måste inriktas på en riktigare 
och fullare förståelse av de enskilda verkens innebörd och konstnärliga 
halt, innan frågor om orsaker och relevanta historiska sammanhang på 
ett fruktbart sätt skall kunna diskuteras. Richards ur litteraturteoretisk 
synpunkt viktigaste tes torde ha varit, att den poetiska upplevelsen inte 
skiljer sig från annan erfarenhet genom någon specifik, påvisbar »este
tisk» kvalitet utan blott innebär en på samma gång ovanligt rik och en
hetlig organisering av förnimmelser, känslor, tankar, impulser och erfa
renheter, som i det vanliga livet är åtskilda eller föga sammanhängande.

Eftersom både Eliots och Richards insatser numera kan anses tämligen 
väl kända även i vårt land och eftersom deras skrifter i varje fall är jäm
förelsevis lätt åtkomliga, har det här inte ansetts nödvändigt att publicera 
de föredrag som vid sommaruniversitetet ägnades åt dem.

William Empson, Richards lärjunge, har sökt visa, att komplexiteten 
i mottagarens upplevelse av en dikt har sin rot i en komplexitet hos själva 
den språkliga texten ända ner till dess enskilda element, orden och meta
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forerna. Hans teori om betydelsen av »ambiguities» i diktningen presen
terades och belystes i ett föredrag av docenten Örjan Lindberger: »Tve
tydighet hos A:lfr-d V:stl-nd.» Visserligen kan man säga, att teoriens 
giltighet för a l l  poesi inte kan nppvisas med utgångspunkt från en 
diktning som så avsiktligt och öppet arbetar med dubbeltydigheter som 
Grönköpingsskaldens, men däremot kan det svårligen förnekas, att Emp- 
sons synpunkter leder fram till en fördjupad förståelse av den Vestlundska 
diktningens verkningsmedel. Docent Lindberger var också angelägen om 
att visa, hur mycket som kan vinnas på att textanalysens resultat sam
manställs med författarens psykologi och huvuddragen i hans livssituation.

Under det att William Empson företrädesvis undersöker diktningens 
minsta element, de enskilda orden och uttrycken, inriktar sig Cleanth 
Brooks mera på att karakterisera verket såsom en organisk helhet. Genom
gående betonar han det »paradoxala» i den enhet av motsatser som dikt
upplevelsen innebär, motsatser mellan vilka det råder en »ironisk» spän
ning. Stud. mag. Arne Hannevik, som presenterade Brooks metod och till- 
lämpade den på Obstfelders »Jeg ser», stod i en svår situation såtillvida, 
att han självfallet måste upprepa en hel del av de iakttagelser, som alla
redan gjorts i Bergaas’ analys av samma dikt. För dem som noggrant 
jämför de bägge tolkningarna, framträder emellertid vissa inte ointres
santa skillnader.

Häftiga åsiktsbrytningar väckte frågan om innebörden och riktigheten 
av Kenneth Burkes uppfattning om diktverket såsom »symbolic action» 
och om användbarheten för den litterära analysen av hans »dramatiska 
begreppspentad»: act, scene, agent, agency, purpose. Eftersom de bägge 
inledarna starkt specialiserat sig på angrepp och försvar och eftersom 
deras anföranden i jämförelsevis ringa grad anknöt till tolkningen av en 
begränsad litterär text, har det inte ansetts möjligt att trycka deras i och 
för sig intressanta inlägg i en tidskrift av Samlarens typ. I stället har 
fil. lic. Sven Linnér här åtagit sig att karakterisera Burkes litteratursyn 
och tolkningsmetod, och han har tillämpat den på Lagerkvists kända dikt 
»Det är vackrast när det skymmer».

E tt sätt att betrakta diktningen, som spelat en förvånansvärt liten roll 
i svensk litteraturvetenskap och kritik, representeras av Maud Bodkin 
i hennes arbete Archetypal patterns in poetry. Hon har berörings
punkter med den särskilt i England blomstrande antropologiskt oriente
rade riktning inom litteraturforskningen, som undersökt och framhävt 
släktskapen mellan dikt och primitiv myt och rit, men hon ser detta sam
band i ljuset av Jungs djuppsykologi. Jungs och Maud Bodkins syn på 
den litterära konstens verkan och verkningsmedel behandlades på som
maruniversitetet i ett uppmärksammat föredrag av universitetslektor 
Mogens Br^ndsted, som här återges.

Det förekom vid förhandlingarna även mera renodlat principiella före
drag, t. ex. professor H. S0rensens om strukturbegreppet och »det sprog- 
lige og estetiske tegn» och docenten Örjan Lindbergers om de värdeteore
tiska frågorna i litteraturvetenskapen. Det senare är under tryckning i 
sommaruniversitetets årspublikation.

För säkerhets skull bör det kanske påpekas, att de föredrag, som Sam
laren i denna volym publicerar, givetvis inte får betraktas som exempel 
på hur de »nya kritikernas» diktanalyser normalt är beskaffade. De flesta
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anförandena ägnar ju avsevärt utrymme åt en metodpresentation, som kan 
avvaras, när metoden väl en gång blir mera allmänt känd, och de inne
håller en mängd termförklaringar, som naturligtvis inte ständigt behöver 
upprepas. Inte heller visar föredragen, hur föredragshållarna själva skulle 
tolka och behandla en dikt, om de gjorde det oberoende av de särskilda 
förutsättningar, som förelåg vid sommaruniversitetets förhandlingar. Ana
lyserna har en viss utförlighet och tyngd, som deras upphovsmän troligen 
inte skulle anse befogad, om det främst hade gällt att ge »vanliga» poesi
läsare en hjälp till rikare diktförståelse eller intensivare diktupplevelse. 
Huvudavsikten har emellertid här varit en annan: att se efter om vissa 
teorier angående ett litterärt verks organisation och funktion — teorier 
angående betydelsen av mångtydighet, paradoxal enhet av motsatser, sym
bolisk handling, arketyper osv. — visar sig stämma på i förväg utvalda 
dikter, och att pröva om dessa teorier hjälper oss att få upp ögonen för 
något väsentligt i dikterna, som vi kanske eljest inte skulle uppmärk
samma.


