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Något om komparativers emotionella 
funktion i lyrik.

Av Er i k  Götlijid.

Det har, bland andra, av Richards påpekats, att en av lyrikens väsent
ligaste egenskaper är, att den hos läsaren, under lämpliga omständigheter, 
framkallar en känsla av frihet och lämnar honom i någon mening känsli
gare, än han var förut, reaktioner, som inte bara uppstå vid lyrikläs
ning, utan vid upplevelser av de flesta andra typer av konstprodukter. 
Det är inte intensiteten hos den medvetna upplevelsen, de rysningar den 
ger oss, dess glädje eller dess skärpa, som ger den värde, säger Richards, 
utan impulsernas samordning mot ett friare och rikare liv. Extatiska upp
levelser i samband med en konstupplevelse är inget säkert tecken på att 
denna är värdefull. E tt mera pålitligt, men mindre lättillgängligt krite
rium, fortsätter Richards, kan man finna i den bereddhet för detta eller 
detta beteende, som vi befinna oss i efter upplevelsen. Och svaret på frå
gan, vilket slags uppförande, som skall anses värdefullt, ges i följande ra
der, som troligen får anses vara centrala i Richards teori: »And among 
all the agents by which ’the widening of the sphere of human sensibility’ 
may be brought about, the arts are the most powerful, since it is through 
them that men may most co-operate and in these experiences that the mind 
most easily and with least interference organises itself.»1

Det förefaller, som om Richards här skulle ha haft två olika teorier i 
tankarna, dels en, som säger, att upplevelsen av ökad sensibilitet, vidgat 
förstående och stegrad allmän reaktionsbereddhet skulle utgöra något för 
konstupplevelsen väsentligt, ja kanske något, som konstituerar en del av 
det, som vi kalla för skönhetskänsla, den del, som man en smula grovt 
skulle kunna kalla en känsla av frihet. Men dels också en teori, som ut
talar sig om vad, som är värdefullt vid konstupplevelsen, och där säger 
teorien, att konstupplevelsen själv endast har ett medelbart värde: den 
hjälper oss till sådant, som Richards betraktar som värdefullt, nämligen 
samarbetsvilja och högre mental strukturering. Bakom denna inställning 
tycks ytterst ligga den värderingen, att det är bra, om människor få för
verkliga sina möjligheter. I diskussionen om den dåliga konstens infly
tande säger Richards, att de negativa verkningarna av de artificiella fixe
ringar av attityder, som den dåliga konsten åstadkommer, äro uppenbara. 
Dessa fixeringar, fortsätter han, göra, att den vuxne normalt är sämre 
anpassad till de möjligheter, som hans liv erbjuder honom, än barnet är

1 I. A. Richards, Principles of Literary Criticism, London 1924, s. 132.
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till sina möjligheter. (Det förefaller för övrigt som om »artificiell» (»ar- 
tificial» i den engelska texten) här begagnas som ett negativt värdeord. 
Det är emellertid svårt att se, att förorsakandet av vissa attityder med 
hjälp av dålig konst skall kallas artificiellt, men förorsakandet av vissa 
andra attityder med hjälp av god konst inte också skall kallas så.)

Man kan emellertid lämna värderingarna därhän och konstatera det fina 
i iakttagelsen, att god lyrik i likhet med mycken annan god konst ofta 
framkallar en ökad reaktionsbereddhet och en stegrad sensibilitet. Och tro
ligen är det också så, att många äro beredda, att kalla en lyrik god, som 
har denna effekt, även om de inte dela Eichards värderingar i övrigt. 
Som en sak för sig sedan, kan man notera, att en del tyder på, att dessa 
upplevelser (av stegrad sensibilitet osv.) faktiskt ha ett beteende som följd 
av en typ, som Eichards värderar.

Att helt allmänt ställa sig frågan, vad det är för element i lyrik, som 
har denna sinnesförändring som följd, är orimligt. (Det är lämpligare, 
att tala om sinnesförändring än sinnestillstånd, eftersom det inte finns 
något enhetligt tillstånd, som framkallas av i viss mening god lyrik, utan 
en förändring i förhållande till det tillstånd, som föreligger, innan lyriken 
uppleves.) Ett otal olika typer av dikter ha denna effekt, utan att man 
kan spåra några väsentliga likheter hos dem. En rimligare problemställ
ning är, om det finns några (relativt väl avgränsade) element, som äro sär
skilt väl ägnade att framkalla denna sinnesförändring, och det tycks verk
ligen också finnas sådana element: det förefaller, som om komparativer, 
utnyttjade på visst sätt och i vissa sammanhang, skulle ha denna effekt. 
Säkerligen finns det en rad andra hyggligt avgränsade element, som även 
de ha denna verkan, men i det följande kommer endast komparativer att 
behandlas. (Att man måste tala om »väl avgränsade» element, beror på att 
i annat fall, analysen kunde sluta redan med påpekandet, att vissa hela 
dikter ha en sådan verkan, något som sannolikt ingen betvivlar.)

Innan några exempel anföres, måste något sägas om vad, som skall för
stås med uttryck sådana som »denna dikt», »ett element i dikten» osv. 
Nära till hands är, att betrakta sådana uttryck som betecknande språk
liga uttryck: vissa svarta tecken på vit botten eller en viss serie av ljud. 
En komparativ skulle då vara ett ord, som slutade på »are» eller en viss 
kombination av ord, där »fler» eller »mer» ingick eller något språkligt 
uttryck, som betraktas som en oregelbunden form. I det följande kommer 
det emellertid inte att vara fråga om dessa språkliga fenomen, annat än i 
de fall, då detta uttryckligen utsäges, utan om de psykiska upplevelser, 
som dessa språkliga uttryck framkallar hos en normal person, förtrogen 
med språket ifråga, som tar del av dem; upplevelser, som för en och samma 
person äro olika för samma uttryck, när det förekommer i olika språkliga 
sammanhang, och som kunna vara olika för olika personer, när uttrycket 
presenteras för dem i samma språkliga sammanhang. Den enskilda dikten 
är, med andra ord, här betraktad som en serie upplevelser, i första hand de 
flesta av dem, som läsaren har under den tid, läsningen pågår och dess
utom ett obestämt antal efter det läsningen slutat. Med »en del av dikten» 
förstås då, en del av dessa upplevelser. Det förefaller inte orimligt att säga, 
att delar av dikten kunna uppträda långt efter det dikten lästs till slut — 
varför inte åratal efter. Dessa delar bestå av upplevelser, som på något 
sätt äro kausalt förbundna med lässituationen, men som inte kunna kallas
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minnen av dikten eller av övriga element i lässituationen ; stämningar som 
dyka upp, inställningar till omvärlden, som aktualiseras osv. Kanske 
skulle man också kunna räkna hit minnen, i egentlig bemärkelse, av vä
sentliga upplevelser vid lässituationen. Alldeles uppenbart förefaller det 
att vara, att dikten innehåller en stor del av de upplevelser, som föreligga 
omedelbart efter det man tagit del av den språkliga dikten. Kanske är det 
ofta till och med så, att läsningens största psykiska verkan inträder all
deles efter läsningens slut, då den mentala organisationen, framkallad av 
det lästa, är som starkast. Detta gäller företrädesvis, då den läsande verk
ligen är engagerad, och alldeles oavsett om han är beredd att betrakta 
dikten som god eller dålig. Den speciella psykiska organisation, som dik
ten förorsakat, upplöser sig emellertid relativt snabbt, och så småningom 
inträder en situation, då man utan tvekan skulle säga, att det, man upp
lever, inte har med läsandet av dikten att göra, även om det är omöjligt 
att säga, att inte någon färgning av upplevelserna är influerad av läs
ningen. (Upphörandet av den speciella psykiska organisation, som läs
ningen framkallar, är inte att förväxla med upphörandet av dikten såsom 
en serie av upplevelser eller upphörandet av diktens verkan såsom åter
gång till attityder man hade, innan man läste dikten, men som förändrades 
vid läsningen.)

Med »en dikt» menas alltså i fortsättningen alla de upplevelser under 
och efter läsandet av den språkliga dikten, som äro på något väsentligt 
sätt knutna till läsandet. Dit höra för det mesta inte de visuella intryck, 
vi ha av de språkliga tecknen — men undantag finns på den punkten — 
och inte tillfälliga yttre störningar såsom matos från köket och grannar
nas pianospel, även om man kan tänka sig situationer, då de skulle bilda 
en helhet tillsammans med de av läsningen mera direkt orsakade upple
velserna, något som förefaller möjligt, då det gäller t. ex. en del av Erich 
Kästners intima vardagspoem. Däremot höra för det mesta (vilket ofta på
pekats) de auditiva förnimmelser av ordens ljudvärlden, som läsandet 
framkallar till den mera speciella gruppen av upplevelser, som utgöra dik
ten, och hit höra även en del av de uppdykande föreställningarna, känslo
upplevelser av varierande art, upplevelser av handlingsbereddhet, hud
känslor, upplevelser av överskådande, svindelförnimmelser och intryck av 
kroppslig utplåning. Och viktiga i detta sammanhang äro känsloinställ- 
ningar till olika företeelser, till omvärlden, till livet, till förgängelsen, upp
levelser av en typ som Richards trycker på, och som, om de föreligga kon
stanta under en längre tid, kunna kallas för attityder, eller attitydernas 
känslomässiga grund.

För att återgå till det problem, som närmast skall behandlas: de kom
parativer, som det kommer att vara fråga om, äro alltså de upplevelser, 
som äro knutna till (i första hand) de språkliga komparativerna, där de 
stå i sitt sammanhang, t. ex. upplevelsen av deras betydelse i mera snäv 
bemärkelse. De språkliga komparativerna förändras vid översättning till 
annat språk, men upplevelserna knutna till dem hos en och samma per
son — kunnig i de språk det är fråga om — kunna hålla sig nästan kon
stanta. Komparativupplevelserna äro emellertid inte knutna enbart till de 
språkliga komparativerna, utan (åtminstone en del av dem) även, och i 
lika hög grad, till en rad andra språkliga uttryck, använda i vissa sam
manhang, såsom en del verb, som uttrycka, att en process eller ett ske-
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ende får större eller mindre utbredning eller själv i någon mening för
ändras i en bestämd riktning: »växa», »öka», »vidga», »förstora», »for
mera», »stegra», »krympa», »minska» och liknande. Hit höra även en del 
adverb såsom »bortom» (i betydelsen längre bort än här), »senare» (då 
mera tid förflutit), »tidigare» med flera. Eller det motsvarande språkliga 
uttrycket kan besta av en upprepning av samma mindre språkliga uttryck, 
vilket under gynnsamma omständigheter kan ge en känsla av att en pro
cess förändrar sig på ett sätt, som också adekvat kunde beskrivas med en 
språklig komparativ. Och säkert finns det ytterligare en rad språkliga 
uttryck, som skulle kunna ge upphov till komparativupplevelser.

De språkliga komparativerna kunna utnyttjas på många olika sätt. Det 
närmast till hands liggande är kanske, att låta dem förbinda två andra 
språkliga uttryck med varandra, som beteckna två helt skilda ting, men, 
som inte äro mer skilda än att de kunna jämföras i något avseende. Man 
kan symbolisera detta med »ARB» där »A» och »B» beteckna det, som 
kompareras och »R» den relation, som komparationen innehåller. Werner 
Aspenström har utnyttjat sådana komparativer med fin effekt i dikten 
»Ord — den lilla flocken av hundar» ur Snölegend. Den börjar så (den 
första av tre strofer):

Jag är inte starkare än någon av er 
trötta hundar som jag lockat i min tjänst.
Jag är inte större än ni.
Jag är av samma höjd.
Jag är mindre.

Här utnyttjas komparativerna för att mäta upp poeten och inpassa ho
nom i ett sammanhang: mindre än sina egna ord. Detta är en dikt av för
rädisk enkelhet. Till synes avslutande kommer den lakoniska och en smula 
torra kommentaren »Jag är av samma höjd», och en viss ro inställer sig, 
då man tycks ha fått svar på de fyra första radernas implicita fråga om 
styrkeförhållandet. Men det är bara den raffinerade förberedelsen för det 
lika torra konstaterandet »Jag är mindre», bara den plattform, det är av
sett, att man skall falla från.

De komparativer, som dikten innehåller, föreligga på flera olika plan. 
Först är det själva bilden, som bland annat säger, att den, som kallar sig 
»jag», inte är starkare än de trötta hundar, som uppträda. Så är det den 
komparativ, som förbinder den, som kallar sig »jag» med det, hundarna 
symbolisera, vilket på detta plan närmast är vikten och betydelsen hos 
de ord och ordkombinationer diktaren utnyttjar: diktaren betyder inte 
mer än sina dikter. Men inte bara detta; strofen suggererar också fram 
föreställningen, att de enskilda orden, i någon mening, äro starkare än dik
taren, att han lever som deras slav, att de ingå kombinationer och pocka 
på sin plats, utan att diktaren kan göra något åt det; en variant alltså av 
den av många diktare beskrivna känslan »någon skriver i mig». Dessutom 
tränger sig en bild fram av en obetydlig figur i närheten av de mång
dubbelt större orden, en figur måhända ännu tröttare än hundarna. I alla 
dessa fall har vi ARB på upplevelseområdet.

Detta sätt att använda komparativer kan kompliceras, genom att en 
sinnesanalogi råder mellan A och B, men känslan av fixering och stillhet 
kvarstår.
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Det finns emellertid ett annat sätt att använda komparativerna, ett sätt, 
som har en mycket mera djupgående effekt än det nyss beskrivna. Ja, 
det förefaller till och med, som om man här hade stött på ett av lyrikens 
starkaste uttrycksmedel med närhet till svindel och elevation. I detta fall 
förbinder den språkliga komparativen två uttryck, som äro symboler för 
samma typ av företeelse (symboliserat t. ex. med »A!RA2»), eller två ut
tryck, som äro symboler för samma sak eller process vid olika tidpunkter 
(symboliserat t. ex. med »A(ti)RA(t2)»). Ibland utelämnas ett av leden, 
vilket ger ytterligare en effekt. Denna form ger en känsla av ett fortskri
dande från ett tillstånd till ett annat, en förnimmelse av att vara på väg: 
vi ha att göra med en process och inte ett statiskt tillstånd. Och det före
faller, som om denna form av komparativupplevelse lättare, än den förut 
diskuterade, skulle kunna framkallas av andra språkliga uttryck än 
(språkliga) komparativer, t. ex. av de verb, som förut nämndes, om de 
förekomma i vissa sammanhang.

En dikt, som utnyttjar karakteristiska effekter hos dessa komparativer, 
är den första av de tre dikterna i sviten »Lucifers död» ur Folke Isakssons 
samling Vinterresa. Den börjar så:

Härolden säjer oss att vintern är här
Hästen är sporrad och blöder 
den snöar längre och vildare bort 
och tyngre och blindare virvlar han 
i en vidare båge för ett hisnande rep

Denna diktsvit lever till största delen på ordens musik och räckan av 
stora visioner, som det gäller att kunna komma i känslomässig höjd med, 
och just för detta ändamål är upptakten, med sin anhopning av kompara
tiver, lysande. Att en obestämd härold förkunnar något, är redan det, be- 
redskapsskärpande, och en ytterligare väckare utgör motsättningen mel
lan blodet och snön. Men det förefaller dock, som om den starkaste effek
ten kommer från komparativerna, här utnyttjade i den exklusiva form, 
där det ena ledet måste vara utelämnat, för att den önskade effekten skall 
uppstå. I raderna »den snöar längre och vildare bort/ och tyngre och 
blindare virvlar han/ i en vidare båge för ett hisnande rep» slungas man 
med komparativernas hjälp ut i en sig förstorande process, som genom 
att inga gränser antytts, kan upplevas fortskrida mot oerhörda dimen
sioner: vildheten går mot sprängning, tyngden blir övermäktig, blindheten 
svartare än brist på syn, och bågen förlorar sig slutligen som en blixt ut i 
universum. Allt detta samverkar till att ge en känsla av svindel och för- 
loradhet, något som också fått sitt uttryck i slutorden »för ett hisnande 
rep». (Man kan också lägga märke till det overkliga sken, som alla dessa 
»i»n sprida via ljudvärdet.) Detta, att diktaren nämner något om svindel
upplevelser i närheten av komparativer, utnyttjade på detta sätt, är inte 
ovanligt, och tyder kanske på att upplevelsen av obegränsat fortlöpande, 
sig vidgande processer, som dessa komparativer innebär, helt allmänt är 
nära sammanhängande med svindelupplevelsen.

Då det gäller en komparation av olika stadier av samma process, är det 
väsentligt, att det ena ledet utelämnas, då det är meningen, att ge ett in
tryck av att processen fortskrider i en viss riktning och inte meningen

Något om komparativers emotionella funktion i lyrik
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att ange, just hur långt den fortskridit. Det skulle inte ge samma effekt 
att säga »den snöar längre och vildare bort än den gjorde vid en tid
punkt T, då den snöade med styrkan S och vildheten V» hur poetiskt S, 
V och T än vore beskrivna, ty i detta fall behöver den process, som snöan
det innebär, inte fortsätta att bli vildare: vi skulle ha fått en beskriv
ning av en styrkegrad (med hjälp av en jämförelse med en annan styrke
grad) och inte det i detta sammanhang viktiga: en beskrivning av en för
ändring av styrkegraden. Man kan naturligtvis tänka sig, att denna effekt 
också kunde åstadkommas med komparativer, där båda leden äro utsatta, 
genom att använda sig av en upprepning i stil med »större än A, större 
än B, större än C», där fortskridandet ligger i relationerna mellan A, B 
och C.

Men även komparativer av den aktuella typen (AiKA2 eller A(ti) 
RA(t2)), utnyttjade utan att det är fråga om en förändring av en process, 
kunna innehålla upplevelser av motsvarande styrka och delvis samma 
innehåll:

O att få dricka dig sanslös och byta vingar 
medan pärlfiskaren sjunker i sitt bländblå djup 
medan hjärtat flyter mot sin gröna katarakt 
att smaka en djupare glömska att glömma 
o att få dricka dig sanslös och byta vingar

Ja, så börjar Erik Lindegrens virtuosa dikt »De fem sinnenas dans» ur 
Sviter, som kanske är den dikt i svensk poesi, som för läsaren närmast mot 
utplåning och svindel. Mest sker detta, genom de täta förvandlingar, läsa
ren passerar och genom mängden av sinnesanalogier med relativt stort gap, 
som tvingar upp bereddheten att förflytta sig och att identifiera, till en 
höjd, där till slut allt verkar att vara lika allt; och till sist tycker man 
sig vara i ett tillstånd av enbart reaktionsbereddhet och fylld av den tom
het, som man måste äga för att kunna mottaga.

I denna dikt uppträder, två gånger, raden »att smaka en djupare 
glömska att glömma», som dels, genom den spänning, som råder mellan 
att smaka och att uppleva glömska och den sinnesanalogi, som gömmer sig 
här, men dels också genom det komparativa uttryck, den innehåller, bi
drar till diktens helhetseffekt. Väsentligt för uttryckskraften i kompara
tiven är, att ena ledet är utelämnat: det sägs inte, vad det är, den glömska, 
som hägrar, skall vara djupare än. Man kan på en gång uppleva det som 
en glömska, djupare än den, man vanligen förunnas och en glömska, dju
pare än någon någonsin upplevd. Inte heller vet man, hur mycket dju
pare glömskan skall vara: det är, som om man sattes i rörelse i en viss 
riktning utan att veta riktigt, var man skall stanna, med osäkerhet och 
bereddhet som följd; en bereddhet, som kanske till en del består i en ly
hördhet och öppenhet för allt senare i dikten, som kan tänkas bestämma 
djupet närmare och stänga denna öppna port. Men genom att någon be
stämning aldrig kommer, uppstår en bestående skärpning av mottaglig
heten, en ökad sensibilitet.

Det är klart, att det enklaste medlet att poängtera, att det är fråga om 
en process, som förändrar sig, är att lägga till »allt» till den språkliga 
komparativen — »allt tyngre», »allt blindare», »allt vildare» — och i en 
dikt »Kosmisk sömngångare», i samlingen Sent på jorden av Gunnar Eke



löf, finner man denna metod begagnad. I mitten av dikten återfinnes föl
jande parti:

hjälp mig att söka innan allt är slut 
min sista andedräkt försvinner redan som imma 

bland tång och sjöstjärnor och mitt ansikte 
blir allt otydligare som i en dimma och 
försvinner sakta som en fuktig profil i 
sanden

Insatt i sin omgivning ger detta parti en stark känsla av krympning in 
mot intet, en känsla, som intimt hänger samman med och bidrar till den 
känsla av obärbar övergivenhet, som är den väsentligaste delen av dikten. 
Avsnittet med komparativet »och mitt ansikte blir allt otydligare som i en 
dimma» framkallar en upplevelse av minskning och utplåning, som fint 
svarar mot det tillstånd av svaga kroppskänslor och låg tonus, som ett de
pressionstillstånd innebär. Till denna effekt bidra emellertid även de båda 
»försvinner», som förekomma i detta avsnitt. »Försvinna» är just ett verb, 
som betecknar en process, som också skulle kunna beskrivas med kompara
tiver (vilka skulle spela en väsentlig roll i beskrivningen) t. ex. »bli allt 
mindre verklig». »Försvinner» ger en stark komparativupplevelse, så som 
ordet här är utnyttjat.

Även här tycks svindelkänslor vara näraliggande — men inte mera. 
Tre rader nedanför detta parti finner man »jag faller och faller i oänd
lighet fjärran som havet och stjärnorna», vilket visserligen ger en lätt 
svindelförnimmelse, då man föreställer sig själva fallandet, men där den 
avgörande effekten dock ansluter sig till de förut citerade radernas. Det 
är ett oavbrutet sjunkande, som ändå inte innebär någon förändring, ett 
fallande, som på grund av att det försiggår i en sådan oerhörd rymd 
(»fjärran som havet och stjärnorna»), förefaller att ske med en heraldisk 
stillhet, och detta motsvarar närmast den känsla av att flyta, man kan få, 
då kroppskänslorna äro mycket försvagade.

En dikt, där komparativupplevelser äro utnyttjade, men där de inte på 
något sätt äro knutna till språkliga komparativer, är Erik Lindegrens 
»Skytisk vår» ur Sviter, som här återges i sin helhet:

Yind
du som klyver

Stegrande
stegrande
Panna

du som badar
i avståndens sus

Evig är doften 
Evig är ritten 
Eviga spjuten

De darrar i solens skiva

»Stegrande/ stegrande» kan betraktas som framkallande en mycket ex
trem form av komparativupplevelse, en, där båda leden i komparationen 
saknas, och där man bara får veta vilken relation, det är fråga om; i detta
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fall närmast större-än-relationen. Men just dess obestämdhet bidrar till 
upplevelsens intensitet, och vi slungas upp på en ny nivå av vaksamhet. 
Och själva stegrandet tycks vara förknippat med en känsla av kroppslig 
expansion och frihet, som om lungorna fylldes med kylig vårluft. »Steg
rande/ stegrande» framkallar också en känsla av elevation, som förstärks 
av det oerhörda överskådandet, som upplevs via de tre konstaterandena 
»Evig är doften/ Evig är ritten/ Eviga spjuten» och av den känsla av stor 
rymd, som »avståndens sus» och »solens skiva» skänker. Från den höjd, 
som komparativupplevelsen fört betraktaren upp på, öppnar sig perspek
tivet mot evigheten.

Rainer Maria Rilkes sublima dikt »Pietå» ur Das Marien-Leben får till 
sist stå som exempel på hur en upprepning kan utnyttjas för att åstad
komma en komparativupplevelse; i detta fall en upplevelse av fortskri
dande vidgning, av ett obönhörligt (det ligger också i upprepningen) 
växande:

Jetzt wird mein Elend voll, und namenlos 
erfüllt es mich. Ich starre, wie des Steins 
Inneres starrt.
Hart wie ich bin, weiss ich nur Eins:
Du wurdest gross —
. . .  und wurdest gross, 
um als zu grosser Schmerz 
ganz über meines Herzens Fassung 
hinauszustehn.
Jetzt liegst du quer durch meinen Schoss 
jetzt kann ich dich nicht mehr 
gebären.

Det är, som om det skulle råda någon identitet mellan den växande stor
heten och den ogenomträngliga mur, som det faktum, att sonen är död, 
utgör, och inför vilken spelet av förhoppningar och dispositioner avstan
nar. I meningarnas byggnad känner man sorgens stillhet och långsamma 
andning, och »Ich starre» ger oss dess stora ögon och dess oföretagsamhet. 
Och i de båda sista raderna återfinner man den djupt bedrövades känsla 
av otillräcklighet (ytterst sammanhängande med den muskulära slapphet, 
som är förenad med detta tillstånd av sorg). I sanning, det fysiologiska 
spelet är lysande återgivet.


